
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

omslag.pdf   2007-12-30   20:24:00

Medlemstidning för Säters Scoutkår. Årgång 17. Nr. 2 - 2009  30 ex.

Sid. 2 Ordförandes ruta
Sid. 3 Nornhajken
Sid. 6 JOTA/JOTI
Sid. 7  Joglobus  
Sid. 8 80-Årsfirande



2

Jag vill passa på att önska er alla (scout-
er, ledare och föräldrar) välkommen till 
en ny termin.

Scoutförbundet har tagit fram nya namn 
på avdelningarna:
- Spårare  = lågstadiet (klass 2-3,  
   8-9 år)
- Upptäckare  = mellanstadiet (klass  
   4-6, 10-12 år)
- Äventyrare  = högstadiet (7-9, 13- 
   15 år)
- Utmanare  = gymnasiet (16-18 år)
- Rover   = 19-25 år

Höstens avdelningsledare i Säters 
scoutkår er: 

Spårare (minior):  Hege Bothner Wik och  
   Malin Skoglund
Upptäckare 
(junior):  Gustav Lind, Dennis  
   Lindeberg och   
   Alexandra Piirhonen

Äventyrare 
(patrull):  Jörgen Erlandsson och  
   Edvin Premberg

Någon utmanare (senior) har vi inte 
längre, men fortfarande har vi många 
som är rover.

26-27 september firade vi Säters 
scoutkår 80-årsdag med trevliga aktiv-
iteter på Risshyttan. Det var lite orienter-
ing, eldning och matlagning, brännboll 
och bygge och förstörelse (uppbränning) 
av höga torn. Dessutom var det förstås 
ätande av goda tårtor och ett mycket bra 
och stämningsfullt lägerbål och ljusspår 
efteråt! Ett stort tack ger vi till Martin 
m fl för detta arrangemang. Bilder från 
firande finns längre bak i Draken. Dessu-
tom har vi arrangerat Jota/Joti den 16-17 
oktober i Risshyttan och så har vi haft 
tävlingen Joglobus med deltagare från 
Södra kretsen. Mer om detta finns här i 
Draken.

Kommande gemensamma aktiviteter 
under hösten 2009:
- Julfest i lokalen måndag 7 december
- Tältövernattning 12-13 december 
(från upptäckare och uppåt)

Vi vill också passa på att välkomna nya 
ledare och medlemmar.

Var redo! från ordförande 

Hege Bothner Wik
email: aspwik@telia.com
Telefon: 0225-52606
Mobil: ´ 070-6178109

Ordförande har ordet!
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NornHajken 2009

Årets Nornhajk startade vid
fiskbäcken. Säter ställde upp
med 3st lag varav ett var
bilburet utomtävlan.
Fredagen ägnades åt
orientering och vi hittade alla
utom enkontroll. När
resultatet kom upp på kvällen
var det jämt mellan lagen. Så
vi bestämde oss för att inte
tappa några gratis poäng

nästa dag. Det visade sig bli rätt jobbigt att inte tappa några
gratispoäng. Då arrangörerna hade infört en nyregel som
gjorde att man fick poäng om man höll sig inom idealtiden
mellan kontrollerna.
Så vi satsade hårt
på dom poängen
dvs. inga raster
mellan kontrollerna,
Allting utfördes
under marchen vare
sig det gällde att sy,
tälja eller lätta på
trycket och kom
man efter kunde

man ju alltid springa
ikapp. Sen var det här den
varmaste Norn av dom 19
jag tagit mig igenom. Så
det var bara att vika upp
scoutskjortan och försöka
höja vätske och humörs
balansen. Jag drack
nästan 8 liter totalt under

dagen. I början gick det bra att hålla idealtiden mellan

kontrollen men så kom Arvlingens
bortglömda träskmarker och
stenblocksterräng som är fullt
jämförbara med storasjöfallets
blockterräng.
Där blev vi 20min försenade på en

idealtid på 1timme trots att vi offrade
en del blåmärken och chansade en
del vid träskövergången.
Totalt var inte sträckan något extrem
långt för att vara en Nornlördag
20km. Men 9.5 km var genom ostigad
Gudsförglömd terräng. När vi hade
vandrat 9 km av dom och befann oss
mitt ute på Älgmossens ogästvänliga
sumpmark där endast mygg hade

varit för oss,gick det inte att hålla tempot längre utan vi bröt
helt enkelt ihop och lätt våra kroppar villa mot mossan och
skrek ut vår ångest. Efter en seså där 2 minuter fick vi åter
kontroll på våra kroppar och fortsatte mot målet i Fäboviken.
När det sedan var patrulledar samling på kvällen och

funktionärerna började
tala om att dom inte skulle
räkna idealtidspoäng
kändes det fruktansvärt
frustrerande då man

kämpat som en galning i värmen hela dagen för den lilla och
viktiga marginal dom skulle ge.
Söndagen var som en ren söndagspromenad om man jämförde
med lördagen och färden till Norn gick snabbt, trots att vi hela

Peter njuter av vitet från Svartbygget. Och
mobil täckningen i norn skogen.

Svartbygget kontrolleras under
Risshytte lägret. Ett vite på 168 ballerina
utfärdas, då det ej var rivet på utsatt tid

Enligt Emil Gick det att gå
torrskodd över myrarna. Fast det
var i och för sig tjäle under reken.

Jonas Bland klipp terrängen

Chiffret löstes under
orienteringen.

Seniorlaget
vid Starten.
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tiden gick och läste på i fakta häftet om Norn vilket visade sig
vara helt menings löst.

Fredag
orientering

Lördagen:
1 Gamla föremål (Ballerina)
2 Tids linje (med klädnypor)
3 Eldning (bjöd på kemikal vatten)
4 Hinderbanna (utan hinderbanna)
5 lunch avstånd bedömning
6 paddla
7 livlina (på en lina)
8 brobygge (traktordäck plus kolsyra)
9 kimspel på ön (Man blir blöt)
10 woodcraft + varm korv (älgmossen)
11 cykla (fika bröd)
12 A bro (togs bort)

Söndag
1 livlina
2 skit spår
3 Cd-skiva
4 byggatorn (i vattnet)

Säters scoutkår placerade sig på första plats i både ledar och senior klassen.

Hur stort håll kan en
Gröngöling göra?

så fort elverket tystnat
blev det rätt trevlig

Martin Kastar och
Peter instruerar vid
kontrollen i
Fäboviken

Bil buren ungdom.
Grupperar sol skydd
elverk och micro.
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JOTA 2009

Edvin Samuel och Malin S.
Testar Risshyttans LAN

Det blev lite mycket dator under
dagen då RadioAmatörerne ej
kunde komma

Gabriel ”Lanar” Jeppe driver friterings hak på
farstukvisten.

Malin R bakar goda pajer. Tette
vakar över dom senast ner
laddade recepten

Ping pong spelet dammades av
även i år.

Kvällen av slutades med ett varmt bad i badtunnan nere vid ån.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



7

Årets Joglobus Anderssons Testamente
tävling startade under en vacker höst sol.
40st tävlande i 7st olika patruller från Säter,
Hedemora och vikmanshyttans scoutkår
deltog.
Kontrollerna i skogen var Livlina, Trangia
felhand, Vatten transport, Hinderbanna, Träd
alfapet, blindbocks smakprov samt eldning.

Gustav bygger hinder.
1:a Äventyrarna Hård rauke Säter.

1:a Upptäkare Jaga korv
Hedemora. 1:a spårare Ugglorna Säter.
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Firande av Säters scoutkårs 80-årsdag

Tända eld på torn

Brännboll

Tårta med ljus Stämningsfullt lägerbål

Alla deltagare


