
Medlemstidning för Säters Scoutkår. Årgång 16. Nr. 3 - 2008  30 ex.

Sid. 2 V. Ordförandes ruta
Sid. 2 RH-lägret
Sid. 4 Flottfärd
Sid. 7  Rephajk  
Sid. 8 JOTA/JOTI

Sid. 9 Joglobus
Sid.10 Halloween
Sid.11 Vintertältövernattning
Sid.12 Påminnelse



2

Det var ett tag sedan senaste 
Draken så det dyker upp en hel 
del saker som hände under våren/
sommaren.
Årets Risshytteläger var till skill-
nad från de senaste årens regn och 
rusk, betydligt varmare. Lägret 
med temat Rhaldiverna hade i 

stort sett under hela lägret stilla-
havsvärme och mycket sol. 
Vi provade också ett nytt arrange-
mang i somras, flottfärd på Daläl-
ven. Ursprungsplanen var att ta 
sig från Fäggeby till Avesta, men 
mängden vatten i älven minskade 
drastisk på lördag och söndag så 
vi kom till Dala Husby.
 
Året börjar närma sig slutet (och 
jag väntar på att det ska komma 
lite snö och kyla) och scoutåret 
avslutas traditionsenligt med 
Julfest i lokalen 2:a december för 
kårens alla medlemmar och en 
tältövernattning i Risshyttan för 
junior-, patrull och seniorscouter-
na.

Scouthälsningar från vice herr 
ordförande:
Jörgen Erlandsson 

Vice Ordförande har 
ordet!

Årets Risshytteläger utspelade 
sig på Rhaldiverna, en ö någon-
stans där det var varmt och soligt. 
Under tre dagar hade vi soligt och 
varmt väder, men när vi skulle 
åka hem med flyget hade några i 
lokalbefolkningen stulit propel-
lern till planet, så alla resenärer 
blev tvungna att leta reda på de 
saknade delarna innan vi kunde 
flyga hem igen.

Risshyttelägret 2008
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FlottFärd 2008-07-3/6
Så hade vi då samlats i Fäggeby på torsdag kvällen efter att ha fraktat fram all
tunnor och plankor. Så stod vi då där 12 Säter scouter och några fler från
Hedemora redo att börja bygga på flottarna, vi från sätter byggde en flotte där vi
skulle samsas alla 12 och när grannarna till byggplatsen började klaga in på
småtimmarna hade vi hunnit långt på flott konstruktionen.
På fredag morgon efter frukost blev det så sjösättning och kompliterande
golvläggning. Efter lunch blev det så dags för att kasta ankar efter 10minuter med
bra flytt inträffade första tillbudet då en flyttväst blåste överbord och förste badare
Mattias fick hoppa i.
När vi sen konstaterade att vi rörde oss cirklar. Åkte med strömmen för att sen
blåsa motströms och så höll det på innan vi lyckades bryta cirkel och åka
nerströms. Två gånger lyckades vi fastna i sådana virvlar innan vi tagit oss 2 km
och det blev dags att tvätta sig och laga mat samt vänta på att vinden skulle
mojna.
Strax efter 9 på kvällen kastade vi så lås igen och nu gled vi på riktigt fint. När sen
mörkret lagtsig över älven såg man bara lyktorna från 3st flottar som flöt fram tyst
i mörkret. När klockan passerat 2 och dom flesta sov började det blåsa mer och vi
bestämde oss för att ankra upp och sova. När vi vaknade på morgonen klagade
dom inne från vindskyddet att vi tog in vatten själv låg jag på fördäckunder en
presenning utan vatten känning. Det visade sig dock att flotten lutade utåt älven
vilket gjorde att vågorna slog in i vindskyddet, anledningen till att flotten lutade
berodde på att vatten nivån i älven hade sjunkit under natten och att vi nu stod
rejält på grund med ena sidan. Hedemora hade dock varit upp en stund och redan
hunnit lagat frukost på deras flottar, så när dom kastade loss fick vi också kasta
loss och laga frukost på flyttande flotte. Dagen gick sen ut på att vänta in forsen
vid Berga by innan Husby. Så det blev lite fiskande, läsande, paddlande och
ätande men inget badande då gårdagens kanon väder var borta.
Väl i forsen lyckades vi sätta fast flotten ordentligt på några stenar efter en stunds
bökande med slanor och omflyttande av balansmanskap höll vi på att ge upp då,
vi prövade att skicka ner en person i vattnet och han kunde då hur lätt som hälst
lyfta bort oss från stenarna.
Strax innan Husby satte vinden igen stopp för vårt flyt, och vi började i ställe på att
göra bakpotatis. Vi kom dock inte så långt den kvällen, utan sov strax söder om
Husby. På söndagen återstod bara demontering av flotten och drömmen om en
längretur nästa år.

Traktorn på plats nästa i tid. Flotten börja ta form och myggen att
komma fram

Det blev många förstärknings balka
som ej var med i grund planen.

Fredag morgon och sjö sättning.

Matias, Jonas och Hege sitter på
ljugar bänken och njuter av sista
värmen.

Annika övervakar flott röran med
nyopererad hand.
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Säters Flotte flyter fram med Edvin och Patrik vid rodren.

Flottröran första dagen. Dagen börjar närma sig
sitt slut.

När det regnar kan man
paddla under tak….

Läsa en bok….
Eller helt enkelt vänta ut
det.

Husby och Tom
demonterar. Att Martin
här stoppade ett vinkel
beslag i foten är en
annan blodig
masknings historia.
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Rephajk 4-5:e oktober
Vi var några ledare
och patrullscouter
som hade lite
repövningar. Förra
gången vi hade
rephajk år 2004 var
vädret ur lag och vi
fick 20cm snö! I år var
det betydligt varmare
och en del regn
istället, men vi hade ju
bron som tak så några
regnkläder behövde
inte tas fram.

Patrik beredd på att fira sig nedför repet

Jesper på väg ned, den blå pricken
är Patrik

Martin i köksdelen av tältet

Linnea o Malin tar lite kort
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Jota 2008

I år hade vi amatörförstärkning från
Falun.

Julle och Malin pratar med scouter i
den stora världen utanför Risshyttan.

Sara fyller upp med senap åt Johan
som drog till distriktstämman på
söndagen

Dragkampen efter lunch vanns av
dom högerhänta efter total
utklassning, på fjärde försöket.

Sanna prövar på rävjakt. JotI bedrevs via 3G modem.
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Joglobus 2008

Malin och Sofie väntar på bårbärare. Patrik tar emot Cool Cat.

Björnarna räddar Edvin. 1:a min Björnarna Säter

1:a Juniorerna Bzzzz Hedemora. 1:a Patrull Model liten Säter
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Nu har vi varit i Risshyttan 
och träffat spöken och mon-
ster igen. Vi firade halloween 

HalloweenHalloween

med äcklig mat och spökspår 
i skogen. Vad sägs om Råttor 
i grodslem, Avhuggna fin-
grar med Krossad hjärna och 
Monsterögon med fryst häxs-
kum till efterrätt… Mums! 

Massor med hemska varelser 
samlades för att fira 
tillsammans. 

Tyvärr verkade inga mon-
sterföräldrar våga komma, vi 
hoppas på mera mod nästa år. 
Ett ljusspår i skogen med 
spöken, vampyrer, spindlar, 
häxor och en massa annat 
läskigt slutade med häxbål 
och otäckt godis. 

Hall O´Ween var själv där 
för att träffa alla halloween-
varelser och dela ut godis.

När dom minsta monstren 
hade åkt hem fortsatte dom 
andra med en hemsk film-
kväll. 
 

Vid den blodiga pennan...
Vampyria
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 tält 2008
Snart är det dags för årets “vinter”-tält-

övernattning för kårens alla Juniorer, 
Patrullscouter, Seniorer och Ledare.

Start:
 Lördagen den 13 december 

klockan 14:00 Risshyttan.

Slut: 
Söndagen den 14 december 

klockan 11.00 Risshyttan.

Pris: 50:-
Utrustning: 

Varma kläder, Varma skor, Ombyte, 
Sovkläder, Sovsäck & FILT,

Liggunderlag, Matgrejor, Ficklampa.

Anmälan till din ledare senast den 11/12.



Den 27 november startar kårens årliga Lotteri på Coop Konsum. 
Till det behöver vi som vanligt hjälp med vinster. 

Vi tar emot vinster t.o.m. den 20 november. 
ALLA ska skänka minst tre vinster var. 

Vinsterna skall vara nya och oanvända saker. 
Hemtillverkade vinster är eftertraktade. 

Behållningen av lotteriet går till kårens löpande verksamhet.

Frågor besvaras av Lars Jungermann på tfn. 523 87.
Vinsterna kan ni lämna i scoutlokalen eller till Lars. 

Lämna med en lapp med barnets namn så 
vi vet vem vinsterna kommer ifrån.

På anslagstavlan i scoutlokalen kommer det att 
finnas en lista, fr.o.m. v.47 där ni kan sätta upp er 

på de tider då ni kan hjälpa till att sälja lotter. 
Vi hoppas att så många föräldrar så möjligt kan vara 

med och sälja, speciellt på skyltsöndagen.
Tack!

Ledarna i Säters Scoutkår

VINSTER TILL
SCOUTKÅRENS 

ÅRLIGA LOTTERI


