Medlemstidning för Hässelby Scoutkår
Nummer 2 Höstterminen 2016

Hälsning från
kårstyrelsen!
Hej,
Nu har vintern gjort ett studiebesök och det börjar bli mörkt ute.
Scoutterminen i full gång och alla avdelningar har varit på hajker och utflykter.
Upptäckare, spårare och bävrar var på scouternas höstdag i oktober det var mycket trevlig och
går och läsa i detta nummer. Våra äventyrare och utmanare har kört sitt berömda Lan.
I början av september kårstämma och då valdes kårens nya styrelse.
Kåren fick ny kårordförande Peter Isander och ny vice kårordförande Emil Öhman.
Vi har haft deltagande på Stockholms Scoutdistrikts stämma och Karin på Seniorerna valdes
in i distriktstyrelsen.
På demokratijamboree som hölls i Västerås i november hade kåren två ombud. Mer om detta
finns att läsa på Scouternas hemsida.
Snart är det dags för Tomte Rock kårens disco som är i december hoppas att alla kan komma.
Och att vi även ses på kåravslutningen senare i december.
Kårstyrelsen
___________________________________________________________________________
I detta nummer











Hälsning från Kårstyrelsen
Stigfinnarna på Kanothajk – En artikel från äventyrarnas paddling i september
Scouternas Natt 2016 – En artikel från årets tävlingar i Scouternas Natt i september
Scouteras Höstdag – En artikel från Kaananbadet i oktober
Stigfinnarna på patrullhajk – En artikel från äventyrarnas patrull hajk i oktober
Spårarna – En artikel från spåranas detektivhajk
Upptäckarna på äventyr – En artikel om upptäckarnas Indiana Jones hajk
Vi möter – Intervjuer med scouter i kåren på de olika grenarna
En stark resa – En reseskildring från våra tre travelbug
Kalendarium – Information om kårgemensamma aktiviteter
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Stigfinnarna på Kanothajk

Scouternas Natt 2016

Det blev inte så mycket bilder från paddlingen,
har man ingen vattentät kamera så vågar man
inte fiska fram telefonen så ofta. Sen blev det
mörkt när man väl kom till land, men. Det
scouterna upplevt är ändå det viktigaste

En liten tillbakablick och resultat från
Scouternas Natt som gick av stapeln helgen
24-25 september.
Till skillnad från scouternas dag, som är på
våren, så får ledare vara med och tävla sida vid
sida med scouterna. Så jag fick i år
tillsammans med en till ledare tävla
tillsammans med åtta av mina scouter.

Det var lagom varmt och härligt med sol under
lördagen och lite mer moln på söndagen.
Vinden var lugn så det gick lätt att paddla.

Vi har aldrig satsat på att vinna någon tävling
utan åker dit för att scouterna vill och för att ha
roligt. Såklart kan en vinst vara kul, men att ha
roligt under tiden vi tävlar är oftast mera värt.
Jag brukar tänka att så länge vi inte är sist så
kan scouterna ändå lite saker som är
"scoutiga". Det finns mer i livet än bara knopar
och surrningar som vi försöker lära ut till
scouterna när de är äventyrare.

Totalt paddlade scouterna omkring 17,6 km
under helgen, ca 12,5 paddlades under
lördagen.

Så på tävlingarna försöker vi låta scouterna
göra så mycket de kan av uppgifterna så
hjälper vi ledare till när det börjar strula lite.

Inga ofrivilliga bad att rapportera om.
I övrigt så har vi haft en bra helg med trevligt
sällskap.

Nåväl, en liten sammanfattning av tävlingarna.

Nästa hajk stigfinnarna har kommer scouterna
får krydda maten själva, så kanske blir ena
aningens mildare mat då. Fördelen var väl att
några fick i sig lite extra vatten

Scouterna kämpade på bra och även på
stationer där vi inte lägger riktigt stor vikt,
såsom woodcraft (naturkännedom), så
lyckades scouterna bra med att identifiera både
det ena och andra djuret.

Text
Joel Martinsson

Lite inslag i scoutings historia gick bra, där var
vi fjärde bästa
patrullen.
Bästa stationen var
nattorienteringen där vi
slutade på en
andraplats, 5 minuter
efter segrarna.
På söndagen var det en
först i mål tävling, den
var uppdelad i tre
startgrupper.
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Jag har inte riktigt förstått hur vi lyckades än,
men på något vänster (eller höger) så lyckades
vi ta oss i mål först i vår startgrupp. Dessvärre
var tiden inte tillräckligt bra, så vi slutade 6 på
den kontrollen. Men fortfarande, grymt som
grisen skulle sagt!

Scouternas Höstdag

Nog berättat, slutresultatet är i min värld helt
klart godkänt för Stigfinnarnas del. Så
resultatet var en bra bonus till en trevlig helg.

Vädret var som vanligt härligt och höstligt med
gula löv och skön sval luft. Vi deltog i
Scouternas orienteringsskola och sprang eller
gick en lättare orienteringsbana i
Grimstaskogen. Vi fick även möjlighet att
tävla distriktsmästerskap i livlina, det visade
sig vara svårt att pricka målet men roligt och
uppskattat, det bjöds även på ett uppskattat
naturspår med ca 30st frågor. Deltagarna fick
diplom både från orienteringen och livlinan.

Den 8 oktober var det Scouternas Höstdag vid
Kaananbadet och självklart ställde kåren upp
med flera lag bestående av bävrar, spårare och
upptäckare.

Stigfinnarna kom på plats 12 av 26.
Seniorerna kom på plats 10 av 10.
Om seniorernas insats kan man säga att är man
bara tre scouter så är det svårt att komma högt
upp på listan. De var inte sist på alla kontroller
utan kom som bäst på fjärde plats på en av
kontrollerna, så helt klart bra jobbat utefter
sina förutsättningar!

Kåren var på plats med ett kök och bjöd på
smaskiga burgare (veg & ham) samt dricka.
Vi hade en toppen dag och längtar redan till
nästa års höstdag.

Några fler deltagare nästa år så tror jag de
kommer vinna klättringspriset!
Text
Joel Martinsson

Text

Bild
Joel Martinsson

Magnus Lindell

Stigfinnarna på Patrullhajk
Helgen 15-16 oktober så har Stigfinnarna
testat en ny variant av patrullhajken. Detta är
en hajk där patrullerna fått klara sig själva
utan ledare större del av tiden.
Det hela började med att patrullen fick ett brev
med instruktioner (i chiffer såklart) där
scouterna skulle åka från Barkarby till
Upplands Väsby där sedan fick påbörja en
vandring mot Ängsjö (där patrullahajken gått
av stapeln under flera års tid).
Längs vägen fick scouterna lite utmaningar i
form av olika stationer.
Den enda tid vi ledare egentligen spenderade
tillsammans med alla scouterna var från kl. 10
på söndagen. Så de klarade sig utan ledare vid
sin sida i omkring 24 timmar.
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Så detta har visat att scouterna klarade av att
laga 3 mål mat, vandrat minst 7 km efter karta,
sova ute i skogen samt ta vara på sig själv och
sin patrull.

Efter det satte aktiviteterna igång vilka syftade
till att hitta ledtrådar och nycklar för att kunna
lösa mysteriet. Aktiviteter vi gjorde var
exempelvis leta med metalldetektor, lösa
chiffer, kasta livlina, göra klätterknopar, kims
spel, följa ring på tråd, fylla plaströr med
vatten, fånga flaskpost, lyftkran med
gummisnoddar och hoppa över krokodilfloden.

Vi ledare fick rycka in lite och få scouterna på
banan igen:
- Några av scouterna gick lite vilse och
behövde lite guidning, det är rätt svårt att gå
efter terrängkartan (som är i skala 1:50 000) i
bebyggt område.

På lördagkvällen hade vi filmvisning med
deckartema (Lasse-Maja), lägerbål samt att vi
gick ett reflexspår i den mörka skogen vilket
en del tyckte var lite läskig, men mest
spännande.

- Några fick hjälp att sätta upp sitt vindskydd
då scouterna då halva patrullen aldrig gjort
detta förut och de saknade sin patrulledare.
Efter scouterna hade diskat och återställt all
materiel de haft med sig på hajken så frågade
vi om de trodde att de skulle klara av hajken
om vi bett dem göra det innan. De äldre var
mer säkra på att de skulle klara av det än de
yngre.

Under söndag förmiddag fortsatte
aktiviteterna, vilka avslutades med att
kassaskåpet slutligen kunde låsas upp och
mysteriet fick sin upplösning. Vi avslutade
med att städa upp och äta korv med bröd till
lunch innan det var dags att promenera upp till
parkeringen och möta mamma och pappa igen.

Så scouterna klarar av mer än de tror.
Text
Joel Martinsson

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det
blev en väldigt lyckad och spännande hajk. En
scout gav hajken betyget jag hört var 11 av 10
poäng vilket man får anse är ett ganska gott
betyg.

Spårarnas detektivhajk
På morgonen, lördagen den 15 oktober
samlades våra Spårare, Fåglarna och
Vilddjuren vid Granskogs parkering för att
lösa en deckargåta.

Text
Jonas Börjesson

Någon hade stulit ett kassaskåp och nu gällde
det för scouterna att samla ledtrådar för att
kunna hitta kassaskåpet och låsa upp det.
I vanlig ordning så promenerade vi ner till
stugan där vi inkvarterade oss och genomförde
utrymningsövning och gick igenom det
praktiska. Och sen blev det lunch som
scouterna själva fick tillaga på Trangia.
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Foto
Jonas Börjesson

Upptäckarnas Indiana Jones hajk

Man hade fyra stationer på förmiddagen sen
lunch och på eftermiddagen fyra stycken till.

I november var det då dags för hajken alla
upptäckar scouter sett fram emot hela
terminen. Nämligen Indiana Jones!

Efter att ha ätit en mustig gryta a´la Bennie så
gick alla ut igen för att fortsätta och avsluta
äventyret.

En upptäckar scout får möjlighet att gå på
Indiana Jones Hajk endast en gång som
upptäckare. Nu var det då äntligen dags för ett
riktigt häftigt äventyr, ”Indiana Jones och
jakten på den försvunna graalen”.

Man fick gå ett spår med frågor och sen samlas
för den sista avslutande finalen innan alla gick
in och hade lägerbål och åt godis.

Det hela började vid parkeringen uppe vid
Hummelmora. När scouterna har samling för
avprickning så ropar Magnus. –TYST! Hör ni?
En bit ifrån hörs då musiken från Indiana Jones
filmerna. Scouterna går sen ner till stugan i
Sandvik i mörkret. Väl framme så boar man in
sig och kort efter är det dags för film. Vad blir
det tro? Jo, nämligen den första filmen om
Indiana Jones.

Arken funnen och öppnad

Scouterna ombeds titta noga och vara
uppmärksamma under filmen.

Text
Magnus Grönlund

Under tiden gör ledarna i köket varma Pizza
Mackor a´la Nisse.
När dessa tas fram pausas filmen och scouterna
äter mackor med god aptit.
Efter filmen så är det dags för scouterna att
krypa ner i sovsäckarna och sova hela natten.
Klockan sju var det dags för väckning och en
stadig frukost intogs innan äventyret började.
Efter scouterna ätit så gick man ut. Utanför
huset mötte man ett bekant ansikte, ingen
minde än Indiana Jones i egen hög person stod
där. Indy berättade om att han behövde hjälp
att hitta arken som graalen låg i och att man
måste besöka olika stationer för att få nycklar
för att kunna öppna arken.
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Bild
Magnus Grönlund
Benny Lundstedt

Vi möter…

… upptäckaren

…letaren

Under höstfejden träffar vi Siri från Asarna

Under ett möte en söndagmed Bävrarna mötte
vi Sixten.

Hej Siri viken hajk har varit bäst i år?
– Det är Indy hajken, som också är den
enda jag varit på i höst.

Hej Sixten. Vad tycker du var roligast
under hösten?
-

Vad har varit bäst i höst?

Det var att baka pinnbröd

-

Vad gjorde du på höstlovet?
-

Att ha roligt på mötena och så

Tack så mycket Siri nu får du fortsätta och
kämpa på och ha roligt.

var på landstället och var ute i skogen

Tack Sixten att vi fick passa på och prata
med dig.

…äventyraren
På Stigfinnarna möter vi Mattias

…spåraren

Hej Mattias Hur är det på Stigfinnarna?
Under ett möte med Vilddjuren möter vi CarlFredrik

-

Det är roligt men det ställs högre krav
med planering än tidigare.

Hej C-F. Hur var eran deckar hajk?
-

Viken hajk har varit bäst?
Den var jättebra. Det bästa var
reflexspåret

-

Lanet som var ihop med utmanarna

Vad har varit bäst nu under terminen?
– Jag tycker det här mötet vi haft nu med
chiffer

Tack Mattias för samtalet, ha kul i
fortsättningen med.

.
Tack Carl-Fredrik för samtalet, gå hem
försiktigt från mötet nu
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En stark resa – Reseskildring från
våra två travelbug

Apnäven
Den senaste travelbugen
lades ut på upptäckarnas
Indiana Jones hajk. Det är
en så kallad apnäve och den
lades ut i närheten av
Gåseborg.

Som många vet så har kåren släppt iväg 2st
travelbug ut i världen De har nu varit ute ett
tag så det är väl dags att det kommer en kort
resebeskrivning.
Den Engelska säckknopen
Det var den första vi lade ut. Den har rest totalt
1107 miles, eller ungefär 177 mil. Den startade
på Järvafältet. Ganska snart därefter tog den
sig norrut till Luleå. Sen har den kommit
tillbaka till Stockholm och påbörjat sin resa
söderut. Just nu befinner den sig i de
småländska skogarna.

Apnäven
Text
Anders Craemer

Foto
Anders Craemer
Peter Isander

Nästa nummer av Zka-Ut
kommer den 29 januari 2017.

Den Engelska
Säckknopen

God Jul och Gott Nytt År
önska vi på Zka-Ut

Den treslagna
Valknopen

Vill du ha med något i nästa nummer maila
zkaut@hasselbyscout.se

Den Treslagna Valknopen
Även denna släpptes på Järvafältet. Den har
blivit lite mer berest då den tillryggalagt 10298
miles eller 1647 mil. Efter ett tag så tog den ett
skutt ner till Turkiet. Den snurrade runt
Istanbul ett tag när den tog sig över Atlanten
till Nova Scotia i Kanada. Och gömdes på 4
ställen innan den tog sig tillbaka till trakten
runt Istanbul i Turkiet. Just nu är den inte
gömd utan ligger hemma hos geocachare med
nästan 500 loggade gömmor.
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Kalendarium
Detta kalendarium omfattar kårens
gemensamma aktiviteter.
Avdelningsaktiviteter finner ni på respektive
avdelningsprogram.
Separata inbjudningar för dessa aktiviteter
som berör er får ni av era respektive ledare.
30 november

Styrelsemöte
klockan 19.00

2 december

Tomterock kårens
adventsdisco

15 december

Kårens
Julavslutning –
marknadsafton

25 december

Scouternas
Julotta i
Riddarholmskyrkan

3 januari

Styrelsemöte
klockan 19.00

7-8 januari

uppstarts helg för
ledare, utmanare
och
kårfunktionärer

9 januari

Verksamheten
startar

18 januari

Styrelsemöte
klockan 19.00

26 januari

LURK Vision
klockan 19.00

27 januari

Presstopp Zka-Ut
nr 1 VT 2017

29 januari

Distribution ZkaUt nr 1 VT 2017

(med reservation för ändringar)
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