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För när förorterna byggdes och folk
flyttade in där minskade antalet barn inne i
stan, och Gustaf Vana scoutkår slog ihop
med en förortskår, Bredängs scoutkår, med
massor av barn.
1969 var det som scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng bildades, så i år har vi 15-års
jubileum och 60-åra jubileum, fast 60 är ju
mer än 15 så det firar vi mer!

1924-1984
10 år är det sen förra jubileumsnumret av
Vasen kom ut. 60 år är det sen vår kår,
Gustaf Vasa - Bredäng, såg dagens ljus.
Fast Gustaf Vasa - Bredäng hette inte så
då, utan Gustaf Vasa - kolonnen av
Stockholms Kyrkliga Scoutkår. För på den
tiden var det kyrkan som höll i scoutrörelsen.

ATT VARA REDO
Att vara redo
det är inte att vara förberedd på allt att ha
förutsett allt.
Det är omöjligt, inge n kan det.
Att vara redo
det är att ta emot livet, hela livet sådant det
kommer till oss
med allt det vackra, allt det tunga.

Halsduken var därför i två färger, lila på
vänster sida och grå på den högra. Den lila
färgen var gemensam för hela Stockholms
Kyrkliga Scoutkår och den grå var Guataf
Vasa kolonnens. Om du har sett Adolf
Fredriks scoutkårs halsduk så har du också
sett att de har kvar den lila halvan som ett
minne från den gamla goda tiden.

Att vara redo
det är att vara färdig att göra det som
stunden kräver,
det är att möta svårigheterna med god vilja.

Gustaf Vasa - kolonnen hade bara verksamhet inne i stan, eftersom Bredäng var
en enda stor skog då. Det skulle dröja åtskilliga år innan Bredäng skulle byggas
upp till förort. Innan dess hann Gustaf
Vasa scoutkår, som den hette efter det att
Stockholms Kyrkliga Scoutkår 1943 upplöst köpa Pettersberg, bygga en fin stuga,
ha 40-års jubileum, bränna ner den fina
stugan, börja bygga en ny stuga och börja
få ont om scouter.

Det är inte dina ord,
som säger att du är redo,
det är heller inte dina handlingar.
Det är ytterst genom din inställning till
livet
och det är det ansikte och den blick, som
du vänder mot världen.
Livre de Lezard
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meddelandet: "Hajkuppställning om en
halvtimme!". Okokt potatis den dan också!

60 år och av dessa har jag varit med i mer
än 30. Jag började i kåren slutet av 40talet. Till att börja med var jag och två
kamrater Mossis och Rune med Johannes
Scoutkår, men det var inte roligt, så vi ville
byta kår och kollade in Gustaf Vasa och
Matteus. Det verkade bäst i GV, så vi
började där.
- Varför börjar ni här frågade vår Akela
(avdelningsledare), efter första mötet. Varför stannade ni inte i Johannes? Var ni så
busiga så att ni inte fick gå kvar.
- Nej, det verkar roligare här, svarade vi.
- Men vi måste ringa till Akela i Johannes
och höra i alla fall, sa hon
Så gjorde hon det, och vi fick börja i GV.
Så blev jag så småningom scout (patrullscout) och hamnade i patrullen Falken.
Redan första hösten åkte vi på patrullövernattning någonstans i Grödinge. Vi
steg av i Tumba och gick ned mot Vårsta
och rundade sjön. Det var säkert över
milen att gå och vi gick i skolan på
lördagar och kom inte fram förrän det var
mörkt men vi hade urkul kommer jag ihåg.

På hajken blev vi utkörda till en ö, där vi
hittade massor av kantareller. Vi stekte
dem - men var år saltet? Glömt! Det gjorde
ingenting, vi saltade med myror Istället.
Helt plötsligt kom någon och satte handen
för mina ögon. Det luktade rök om händerna: -Vem fan år det ... (som röker, hade
jag tänkt säga, men hann ej.)
-Jaså du, du svär, sa LC (lägerchefen), dig
vill jag tala med senare.
Jag gick och var rädd ända till lägrets slut
för att LC skulle tala med mig, men det
gjorde han aldrig.

Vi fick också hjälpa till att plocka potatis och som tack för hjälpen fick vi faktiskt
bilskjuts till Tumba station. Det var tur det,
för vi hade
gamla trepunktsryggsäckar
och mamma hade plockat ryggsäcken full
med massa saker som man ju inte behövde
- tandborste, tvål, extrakläder mm.

När lagret nästan var slut kom jag på att
jag hade en karamellburk längst ned i
ryggsäcken. Jag letade reda på den - men
den var TOM!
-Vem har tagit mina karameller? Det måste
vara "Nejde", sa jag.
Men han nekade. Till sist erkände "Lillen"
att det var han. Vilken knöl! Men vi går
kvar både "Lillen" och jag.
Så kunde det vara att vara Vargunge och
Scout på 40- 0ch 50-talet. Inte någon större
skillnad mot nu eller…?
Vi ses Pliiiggis / iii

Nästa stora minne är Killingelägret. Vi var
bara en patrull från Skogsmännen, resten
var Snabbfötter (som då var en patrullscoutavdelning), och alla ledare var Snabbisledare utom en seniorscout.
Vi var väldigt orutinerade i Falken och
hann aldrig få potatisen klar. Varje dag
nästan åt vi okokt potatis för att hinna till
uppställningen. En dag verkade det som att
potatisen skulle bli klar - då kom
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Sålunda fick JK stå och trycka på en knapp
utan reaktion.
Efter, en något långtråkig bussresa (vi fick
inte sjunga för chauffören) kom vi fram till
ett, något lerigt Ånhammar. Där snackade
någon ledare lite. Vi fick vårat
lägermaterial och Pl fick utse ptr-område.
Alla var nöjda utom Magnus som fick den
bästa platsen.
Sen fick vi utstå det helvete som det
innebär att släpa slanor och annat dravel
(lägerkistor mm). Vi byggde hela dan och
lyckades skita ner ett större antal T-shirts.
Efter en något svettig dag, som Jeanette
(KÖ) slapp eftersom hon slappa på kollo i
stället och endast kom ut andra kvällen.

I:a dagen måndag 6 augusti
Vi åkte ut med en abonnerad buss från
lokalerna. JK fick springa (mycket ansträngande enligt JK) och hämta Tony som
simulerade sjuk, för att slippa lägret.
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Sen var det miniorientering som inte var
allt för komplicerad eftersom JK och Zeb
klarade den. När orienteringen var slutförd
så fick vi uppleva lägrets första bad, det
var ljuvligt.
På kvällen blev det kvällsövning på
Mallorca. Vi gjorde olika tävlingar, solade

oss lite och sedan blev vi bjudna på
grisfest. Där hade JK och Zeb chokladpuddingskrig. Zeb blev kladdig i sitt
långa vackra Whitesnake-hårdrockhår. Sedan tog den abnorma dagen slut.

2:a dagen
Andra dagen liknade i stort sett den första
dagen med ett helvetiskt slit, där hämtning
av slanor från gyttjepölen ”myggkärret"
samt att källargrävningen kulminerade.

3: e dager
Byggde lite till. Den dan blev det orientering (5 km:s). Ingela och Lena slog JK
och Zeb. JK skyller på att Zeb bara
fastnade med sitt långa kladdiga Whitesnake- hårdrockhår i alla buskar.

Vi åt någonting under dagens lopp fast det
var, nog ganska obetydligt eftersom ingen
(inkluderar Jenni) kommer ihåg vad det
var.
Skymningen föll och lägerbålets lågor steg
upp i skyn från en gammal kolbotten, där
vi hade några av våra bästa lägerbål
någonsin. (Blev du glad nu iii när vi
smörade för dig?)
Efter taptot skulle det vara tyst, men vissa
duvhökar hade för vana att besöka Kungsörnen, men det blev fiasko den här kvällen
för alla Kungsörnar hade somnat.

Därpå följde bad, finputsning av byggena
och sen woodcraft med iii. Vi skulle samla
in så mycket ogräs som möjligt (ju mer
ogräs som kom in desto gladare blev iii).
Sedan var det lägerbål, med ljussspår där
vi fick lägermärkena. Ljusspåret ledde upp
en klippa och nedanför i vattnet kunde man
se en brinnande flotte. Slut på den dagen.
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4:e dagen
Dajna kommer, inte ihåg vad vi gjorde på
förmiddagen, men på eftermiddagen var
det överlevnadsspår (KUL!!).

7:e dagen
Organisationstävlan. - Fotografering.
Föräldrarna kom ut och sedan hade vi
blandade patruller i en kassajakt. Bad på
eftermiddagen som vanligt (efter många
om och men). På kvällen var det patrullkväll. Vi gjorde en strålkastare och diverse
strunt. Sedan fick vi göra stompa (mums)

Till middagen var det primitiv matlagning. Vi rökte strömming och gjorde
kabob gröpte ur potatis och proppa i ägg,,
pinnbröd och grönsakssoppa (som Duvhöken kokade fast).

8:e dagen
Efter badningen fick vi en tidning som vi
läste under frukosten. Där stod det om
trappers. Sedan kom den så kallade markägaren och körde iväg oss. Han gav oss
200 dollar.
När vi packat gick vi till handelsboden och
köpte lite proviant. Vi prutade ganska
mycket.

Det regnade hela tiden (tråkigt!) men
Mange och Ingela sprang omkring i badkläder. Sen fick vi bada om vi ville. Sen
hände inte så mycket mer.
5:e dagen
Dagshajk (urtråkig). Temat var att vi var
statarungar och skulle söka jobb. Vi besökte Ånhammar gård och kollade på
gamla prylar. Vi besökte en kvarn också.
Till lunch var det fattiga riddare (mums!).
Dajna kommer inte på något mer, slut på
den dagen.

Vi knatade iväg till första kontrollen där vi
fick lära oss lite om olika fällor. Mot
betalning förstås.
Vi fortsatte att gå och stötte på en trapper
vid namn Benke. Hos honom fick vi göra
Banocks.
Till lunch åt vi pytt i panna.

6:e dagen
Christer och Roffe hade Woodcraft. Så var
det dags för sjukvård. Sedan fick vi tvätta
oss själva och skjortorna + kläder. (Så
scoutskjortorna är inte kläder? Reds anm.)
Juniorerna kom ut.

Hos Egon fick vi göra vattenskopa. JK
hade jättekul. Från Egon till R:et var det en
bra bit att gå. Hos R:et fick vi skjuta med
gevär mot en konservburk. Vi fick köpa
två kycklingar och upplysningar om var vi
skulle sova.
På kvällen grillade vi kyckling över eld
och ledarna kom och hjälpte en del. Vi
gjorde fällor. Patrullerna låg patrullvis. Det
var skönt att somna efter en lång
vandringsdag. GOD NATT.

På kvällen var det ett abnormt lägerbål
med
alla lägerdeltagare och en drös
besökare. Lägerbålet startade med en
kruttändning
som
imponerade
på
miniorerna och JK.

9:de dagen
Vi fick gå upp ganska tidigt för att hinna
till första kontrollen. Vi hade fått skinn i
fällorna. På kontrollen tog de ryggsäckarna
och vi åkte bil till ett ställe där kanoter
fanns. Innan vi satte oss i kanoterna åt vi
lunch. Vi gjorde korvstroganoff med ris.
Det var en fin paddlingstur med ett kort
lyft och ett långt lyft. När vi kom till en
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kohage tog vi upp kanoterna och gjorde
middag.
Vi hade en sångstund. Alla var trötta.
Matte berättade en saga. Larsa kom
springande och sa att det var skogsbrand
längre bort. Vi tog vår packning och
kanoterna och paddlade iväg.
Vägen som vi skulle ta gick inte att komma
igenom, så vi fick paddla Tillbaka och
sätta upp vindskydden där vi åt middag.
(Var det inte där det var skogsbrand? Reds
undran.) Det var alldeles mörkt och vi gick
ut och letade slanor.

På eftermiddagen när vi var hemma från
hajken hade vi festmiddag. Vi fick gryta
med kött. Ledarna fick klä ut sig på vår
begäran. Larsa var luder och Matte var
hallick Tex. (Haha).
Senare på kvällen var det "fotboll" mot
Juniorerna, trodde vi ja, men på vägen
hörde vi något skumt. Men Indiana Jones
kom, som en räddande ängel från skyarna
och jagade bort ondskans makters män
somt höll på att plåga en stackars man.

10:e Dagen
När vi sent omsider vaknade stod en kossa
och betade vid Katinka, en annan pissade
och skit nästan i kanoterna. När vi gjort
iordning allt paddlade vi tillbaka till Larsa
och vaskade guld. Sedan paddlade vi
tillbaka till det, långa lyftet, tvättade
kanoterna och växlade in guldet. Sedan
åkte vi bil tillbaka till lägret och åt
ärtsoppa och badade.

lite jidder. Vi fick en karta med en massa
punkter utsatta som t.ex. fiskeläget, en
indisk handelsstation och smedja.
Det var en häftig kvällsövning med alla bra
ingredienser, som att gå över vatten,
tunnlar och grottor etc. Det var den bästa vi
varit med om. Slut på da´n, TAPTO.

Vi fick i uppgift av Indiana att hjälpa
honom att leta rätt på någon sten. Det var
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11:te dagen.
Hade vi femkamp med 3 grenar. Fast
woodcraft och orientering hade vi redan
avverkat. Surrning/livlina, eldning och
sjömaning med R:et. På eftermiddagen rev
vi allt lägerarbete. Satte upp vindskyddet
som vi skulle sova i på natten. Duvhöken
hade ett litet vattenkrig och Ingela blev
blötast.

Resten av dagen städade vi våra
patrullområden om och om igen för ledarna blev aldrig nöjda.
Vi gjorde även iordning patrullmaterialet
och packade in det i en lastbil. Efter det
packade vi våra egna grejor och åt lunch.
Sedan hade vi prisutdelning mm.
Därpå gick vi trötta tipp till bussen, fick
våra lägerkort och packade in oss i
fordonet. Sjuan och jag (Jennifer) sjöng
hela vägen hem.

På kvällen blev det ett väldigt lyckat
lägerbål. alla hade tänkt att gå upp på
natten fast det blev inte så, vi somnade,
vilket dunderfiasko!!!

VI HAR KOMMIT' FRAM TILL ATT
LÄGRET VAR ÖVERREKLAMERAT,
MEN ANNARS ÄR VI RÄTT SÅ
NÖJDA!

12:te dagen.
Även denna dag började med häftig
väckning, morgonjympa och ett uppfriskande bad. Sedan åt vi frukost.

På årets juniorläger drällde det inte precis
av juniorer, det var närmare bestämt åtta
stycken, men det blev ett roligt läger i alla
fall. Och även om det var få barn, var det
desto fler ledare och det var alltid något.

En dag kallades "båtens dag", då fick vi
segla, paddla, vindsurfa och simma. En
annan dag var vi i Eskilstuna. Där var vi i
djurparken och svarade på frågor om djur,
sen åkte vi till tivolit och hade jättekul. Till
lunch fick vi hamburgare.

Under de sju dagar vi var på hann vi med
att göra en hel Naturligtvis började vi
med bygga matbord, sätta upp tält,
sovsäcksställ mm.

Vi hade en kvällsövning med Indiana
Jones och De fördömdas tempel. Under
den fick vi skjuta pilbåge, göra piskor och
facklor. Det var kul.

Vi byggde drakar, orienterade, hade, mysiga lägerbål, spelade brännboll och en
massa annat kul.
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På miniorlägret var det ca 15 ungar och
nästan lika många ledare. Vi kom ut på
lördagen och började med att bygga på en
gång. Först reste vi tält med hjälp av
ledarna. Spis och sånt var redan klart; men
matbord och ställ för diskbaljor fick vi.
Byggandet blandades med mat och lekar.

Vi är 8 föräldrar, som varit på scoutläger
på Ånhammar och levt som patrullscouter
några dagar. Ledarna var snälla och gav
oss inte alltför svirra uppgifter.
Första dagen byggde vi upp ett väldigt
snyggt lägerområde med spis osv. På
kvällen var det orientering. Den vanns klart
av Britt och Norman.

Vi var ute i fyra dagar och en av dagarna
tryckte vi tröjor. Trycket hade Bibbi gjort
det var ett s.k. screent ryck. Vi fick själva
göra bokstäver för att trycka våra namn.
Det var roligt.

Andra dagen började så det stora äventyret.
Vi gick på hajk - visserligen inte så långt,
men ändå. Nattplatsen var, ett vindskydd
vid Ösjön. På vägen dit var det förstås ett
par kontroller, som vi klarade ganska bra.

Vi var också ute på dagshajk med
juniorscouterna. Vi letade efter Hultis, som
hade blivit bortrövad av djungelmän. Så vi
fick vandra genom djungeln och mötte
bland annat Fantomen, Guran, Stålmannen
och tokiga Bushmän. Till lunch åt vi
hajkbomb som vi fick göra själva.

Våra snälla ledare hade sett till att det vid
nattplatsen fanns massor av mat och kaffe
förstås. Det, var en otroligt vacker kväll,
och vi njöt verkligen allihop när vi åt vår
Chili con carne
vid åtta tiden.

När vi kom hem fick vi börja förbereda
festmiddagen. Vi fick göra allt själva, med
lite hjälp av ledarna. Vi gjorde inbjudan till
ledarna, lagade mat, dikade och plockade
blommor. Maten var fiskpinnar ris och sås.

Ledarna brukar ju alltid besöka sina
patruller. Så även denna gång! Lägerchefen själv, Pliiiggis, kom på besök. Konstigt
nog ville han inte ha kaffe. Plötsligt
började han prata om lysmaskar på berget
bakom oss. Vi tittade dit, och tro det eller
ej, men hela berget var fullt av dem. Det
var bara att ta sig dit i nattmörkret och
fånga alla lysande maskar. Åter vid
vindskyddet väntade oss ytterligare en
överraskning - tårta och kaffe. TACK!

Innan fick vi små smörgåsar och efter var
det choklad bansa och negerbollar. Det var
jättegott!
På söndan var det skattjakt, då fick vi vara
med patrullscouterna. En del föräldrar var
med också.
Vi hade två lägerbål, ett stort med massa
scouter och ett i juniorerna. Det är mysigt
bål.
På tisdagen åkte vi hem, först fick vi riva
och när det sen var lite tid kvar lekte vi.
Det var roligt läger, tycker jag.
Miniorscouten

Ellifanten
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Nästa dag småregnade det, men vad spelar
vädret för roll? Vi vandrade vidare till
Hacke och woodcraft, Neibert och solur
och slutligen Lennart och mat. Så
småningom blev det kaffedags – och vilket
kaffe vi kokade av egenhändigt malda
bönor på stenar.

TILL SALU
SCOUTSKJORTA STRL. 32
VINTERKVALITET.
FELFRI, 600 : - (Ny
145: -)

RING ANN-MARI RUDHOLM
10-18 må- fre 50 68 05

Under hela hajken skulle vi föra med oss
"den olympiska elden", som aldrig fick
slockna. Även det klarade vi galant.
ÄR DET NÅGON SOM HAR HITTAT
OCH TAGIT HAND OM MIN KÅRTRÖJA. JAG SAKNAR DEN SEDAN
LÄGRET.

Alla tycker vi att det var några väldigt fina
dagar, som vi hade på Ånhammar och
önskar att många fler föräldrar kommer
med nästa gång. Ni kommer inte att ångra
er.

CHISTIAN

Till sist ett stort tack till våra trevliga
ledare

TFN 18 39 67

Ulla Lasse Britt Norrman Eira Tore
Berit Folke
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Det här med jubileer är ballt. Själv har jag
15 års jubileum i GVB. D.v.s. jag har varit
med i kåren sen den bildades 1969, alla vet
väl att det var då Gustaf Vasa och Bredäng
slogs ihop till en kår. Detta innebär INTE
att jag kan kalla mig Mr GVB, men att jag
har en hel del minnen att berätta om.

Jag började som assistent på junioravdelningen Snabbfötterna i Bredäng. Det här
med att vara assistent kan vara jobbigt i
bland, många kvällar går åt till att planera
möten och förbereda program, men vad det
är kul när avdelningen uppskattar vad man
har gjort.

Jag började som liten patrullscout på
avdelningen Stigmännen i stan, vi lekte,
tävlade och åkte på övernattningar precis
som ni gör nu. Det fanns en gammal gubbe
som var ledare, han var bergis 90, det
minns jag tydligt.

Man fick mer kontakt med de andra
ledarna i kåren, bland annat med Al på
Rovfåglarna som var en person som jag
stött på många gånger förr, nämligen den
gamle gentlemannen jag själv hade som
ledare en gång i tiden. Han var nog inte så
gammal som jag tidigare trott, max 60.

Nåväl, jag blev seniorscout. Jag var med i
det då så berömda laget ”Fogels”
Duvungar. Jag blev mer bekant med kårens
ledare och då med bland annat den här
gamla gubben jag hade haft som ledare i
patrullscouterna. Jag hade nog misstagit
mig på hans ålder, han var nog bara 80
sisådär.
Jag blev Al, det var svårare än jag hade
tänkt mig, ung och grön som man var
kändes det skönt att ha stöd av de mer
rutinerade ledarna på kåren, det är en stor
fördel med GVB att vi har många som
varit med länge och kan ge hjälp till yngre
ledare när det behövs.

Seniorscouttiden var rolig, man hittade på
massor av bus, jag var ute på Pettersberg
var och varannan helg, jag gick Blå Hajken
en upplevelse utan like, jag åkte flotte
nerför Klarälven i Värmland. Vi gick en
hel del och hade jobbiga vandringar över
myrar och kalhyggen, det var tur att man
hade bra kondis.

Det var då i synnerhet mina egna gamla
ledare
som
ställde
upp,
mina
seniorscoutledare och den här gamle
mannen i från patrullscout tiden, han var
nog, inte mer än 50, och han hade många
vettiga idéer om scouting.

Konstigt nog kände jag igen en av hajk
ledarna, det var en pigg gammal man,
kanske inte så gammal i alla fall, pallar
man den här vandringen kan man inte vara
80, man kan nog inte vara en dag över 70.
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Tiden gick, jag var med på otalig kår läger,
alla hade de samma lägerchef gamle
mannen. Många är de minnen jag har av
honom när han har rusat runt på lägerängen
och spexat med folk, kanske inte med den
värdighet man kan vänta sig av en man i
hans ålder, eller trodde jag kanske att han
var äldre än han egentligen var. Han
kanske bara var sisådär 45.

Nu börjar vi närma oss idag, den person
som jag har beskrivit är fortfarande aktiv i
kåren, han är fortfarande lägerchef på
somrarna, han sprider dessutom glädje på
Vässarö varje sommar där han sätter sin
prägel på konfirmationslägren, de skulle
inte vara samma sak utan honom. "Dagens blomma" är något som är välbekant
för alla som varit uppe på Vässarö vid
midsommar.

Hösten -79 var det kris, inga patrullscoutledare alls när terminen började, tack och
lov för kåren fanns det en ledare som
ryckte in och samlade ihop ett glatt gäng
ledare bland annat jag, det var den nu sa
väl bekante figuren. Vi hade en härlig tid
tillsammans, ett flertal av våra planeringar,
slutade med Monopolspel hela natten.

Han blir fortfarande yngre och yngre, trots
att han är kårordförande har han fått börja
på minioravdelning i år. Som sagt GVB
skall vara glad att vi har ledare som varit
med länge och har massor av erfarenheter
och dessutom energi att fortsätta. Den som
har givit mig en fin tid inom scouting är
just denne gamle ynglig Pliiiggis, och han
är knappast obekant för någon i kåren, så
finns Mr GVB så är det han.

Det var inte vad jag hade trott om min
patrullscoutledare när jag var en liten
scout, nu fick jag reda på hur gammal han
var, han hade just fyllt 40. Han är nog den
enda människan som blir yngre för varje år
som går.
När man har varit ledare ett tag kan man gå
en kurs som heter Gilwell. Det är något
som jag verkligen kan rekommendera, en
upplevelse som får mycket att förblekna,
och för att få lära ut scouting till Sveriges
alla ledare måste man vara en riktig klippa,
inte sant. För min del kände jag igen en av
ledarna på kursen, det var min ledarkamrat
från GVB.
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När det var tävling för Stockholms
seniorscouter helgen den 29-30 september,
var naturligtvis Vasen representerad.
Två av Vasens reportrar smög sig finurligt
in i ett av de tävlande lagen. Här följer
utdrag ur deras dagbok.
Tunnelbana mot Hellasgården, vandring
från tunnelbanan mot Hellasgården. Väl
framme; jäktning med lunch och lösning
av uppgifter på uppgiftspapperen vi fått när
vi startade.

Lördag
Samling Rålambshovsparken oförskämt
tidigt. Ingen misstänkte att vi kom från
pressen hette ”VFFSA JABADA HOSOSS”, redan då började vi misstänka att
allting var lite tokigt, vi visste inte hur rätt
vi skulle få.

Sedan ut på kontroller och tävla den ena
tokiga tävlingen efter den andra. Några
exempel: vi plockade ärtor med (tro det
eller ej) sugrör från en burk till en annan.
En mycket givande tävling.

Första tävlingen: kasta livlina med en
tyngd i ena ändan på ballongen och en
massa andra dumma saker. Misstankarna
om att människorna vi rörde oss ibland var
tokiga blev starkare.

På en annan kontroll skulle vi knyta ihop
tjocka stänger med varandra till en helt
oanvändbar konstruktion. Inte nog med
det, när vi senare skulle knyta ihop en
konstruktion som faktiskt såg användbar ut
för att t.ex. sitta på, ja då skulle vi använda
oss av blompinnar!
När det efter en hel dags hårt slitande
äntligen var middag fick vi jobba även då
med en massa uppgiftspapper.
Många gånger undrade vi vad vi givit oss
in på, men tappra som vi är stannade vi
kvar och kämpade i vårt lag.
Efter middagen bar det ut på kvällens kontroller. Fler exempel på vansinniga tävlingar: På en kontroll skulle vi bl.a. koka
ett oätbart ägg så att det blev ätbart, men
sen fick vi i alla fall äta upp ett oätbart ägg.
Helt obegripligt!
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När alla kontroller på kvällspasset var
avklarade trodde vi naturligtvis att den
sköna sovsäcken väntade, men icke. Då
kommer det dummaste av allt. Någon kläcker ur sig att nu ska vi ut i skogen och leta
efter röda lampor som lyser.

Klockan åtta träffades samtliga Älgar för
årets Silveruggla. Materialuppdelning, jidder åsså var det iväg

Vad är det för sätt? Släpa ut anständigt folk
mitt i natten för att leta efter lampor som
förhoppningsfullt lyser så att man hittar
dem. Vid det här laget var vi helt övertygade om att man måste vara smått tokig
för att vara scout.

Vid Fridhemsplan knalla vi av och tågade
stiligt iväg till Rålambshovsparken. Där
förenade vi oss med Berguven. En pärm
med knasiga frågor hade vi också fått.
Livlinegolf med eget material var första
kontrollen. VI SLOG BERGUVEN!!

När vi skulle ut på natten så kan det vara
bra att ha något som lyser upp ens väg. Vi
var ju inte riktigt beredda på den fronten
men vi har sett på Hajk så vi gjorde pannlampor av kaffeburkar precis som äkta
scouter.

Sen bar det av till Kärrtorp. Där invaderade
vi kiosken, sen gick och gick och gick vi.
Fel förstås!! Så vi gick och gick och
gick....RÄTT. Väl framme käkade vi slog
upp tälten och strula.
Klockan två var första kontrollen, sjukvårdsorg. STRUL!! Livlinebana nästa. Det
var jobbigt! Sen var det knopar och allt
möjligt obegripligt.
Så fortsatte vi till det verkliga kraftprovet.
Man skulle springa med en ärta i ett sugrör
och lämna den i en flaska.

Söndag
Otroligt, tävlandet var över. Nu återstod
bara ihop plockandet av tält och städande
av nattplats och väntan på prisutdelning.

Hemåt…käk...slapp...
Egon och Seevers stack hem till Egon och
fyllde i alla pärmar med frågor och svar.
Hmmmmmnm?
De kom tillbaka i sista sekunden och sen
bar det av till kvällskontrollerna. Eldningen var nog den värsta kontrollen. Koka
ägg, poppa popcorn, svara på frågor, göra
svavelstjärna osv. SI'ÖÖÖN!!!

Strax efter prisutdelningen smet vi iväg i
pressbilen, och började genast förbereda
denna artikel, som vi nu sammanfattar och
avslutar med dessa konstateranden:
Man bör vara lite tokig för att seniorscout.
Tävlingen man deltar i bör också lite tokig,
för då har man ROLIGT!

Surrning av ståltråd och blompinnar.
Bra, bra.
Liten organisation i mörkret.
Karta och kompass - galant.
Woodcraft och stjärnteckensorg.

Vasens utsände
Ellinor den oslagbare (i ärtplockning) och
Vanja den vilsne (i nattorientering och allt
annat också)
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Hemåt ... nattmacka ... ombyte ... för
orienteringen och vi knalla iväg till starten.
Då var klockan ca midnatt.

Våra storstjärnor, Mandra och Ludde
simulerade sina sjukdomar och slapp följa
med.

In i duschen för att sedan krypa ned i en
härlig och nästan varm sovsäck. Medan
"Egge” drog hem och tittade på video. Den
"d-censur-n!!

När vi väl kom fram till starten så började
jag givetvis trassla med pannlampan.

START och full fart efter Seevers, som
verkade leda oss på rätt spår. Egon fick
aldrig hålla i kartan eftersom ingen litade
på honom, vilket var tur.

Egge kommer och väcker oss kl 8, vad
idioten trodde var kl 9.
- E’ man så e’ man. Inse!
Efter frukosten skulle alla packa ihop sina
leriga sovsäckar och annat.

Första kontrollen; JIPPEE!
Plötsligt dyker en förvuxen groda upp ur
buskarna.

Prisutdelningen
- E’ de’ kontroll 8?
- Njet, den ligger på andra sidan skogen.
Suck ... typiskt Rackarns

Tyvärr blev det inte prisplats men väl en
12:e plats. Sån’t e’ livet.

Efter fyra kontroller vrickar Erika foten
och får hjälp hem av Egon och Oliver.
Medan jag, Seevers och Johan försöker ta
resten av kontrollerna. Full fart framåt då.

De stridande voro: Seevers, Egon, Olof,
Ludde, Erika, Oliver, Mandra, Johan och
Jesper.

- Där är ju kontrollen!!
Slurp, rakt ner i ett kärr, blött.
Ut på målspurten, hemåt. TID 52 min.
VECKANS TÄVLING
VILKEN AV KÅRENS LEDARE DÖLJER SIG
BAKOM DEN HÄR SIGNATUREN ?
LÄGG DITT SVAR I VASENS LÅDA OCH VAR
MED I TÄVLINGEN ”CHANS TILL ETT PRIS
TILL !!”
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Nu i helgen (12-14/10) har det varit jubileumshelg ute på Petters. Det har varit
Skinn för patrullscouter juniorer och
miniorer. Och Låda för seniorscouterna.
Även föräldrarna har haft en liten tävling.
(Därifrån har vi tyvärr ingen information).

När de kom tillbaka till Petters och
upptäckt ledarnas skämt, ätit och det hade
börjat mörkna, blev det dags för Rita,
Gissa, Spring.
Efter det var det var det sångstund och
läggdags. När alla scouter så snällt somnat
in, blev de väckta av mycket ståhej. Ve och
fasa, NATTÖVNING!!!!
Även den utfördes i Robin Hoods anda.

I Miniorskinnet, som bara gick på
söndagen, blev det ingen vinnare utan det
vanns av alla deltagande patruller.
Juniorskinnet, som också hölls på
söndagen, vanns av Lämmeln. Vad de
gjorde är hemligstämplat, så inte ens vi på
redaktion fick reda på någonting.

Sen fick de äntligen gå och lägga och sova.

Skinnet för patrullscouter, har däremot haft
en massa roligt för sig. De åkte ut redan på
fredagskvällen och gick ett mörkerspår till
Petters.

När kåken var utrymd så blev det Först i
Mål.

Väckning tidigt som vanligt inga privilegier här inte.

Spåret var i Robin Hood-stil och under
vägen fick de elda, göra en vippbro, kasta
livlina och gå ett mörkerspår till Petters.
När de kom fram fick de slå upp tälten och
På och lägga sig. zzzzzzz
På lördagsmorgon blev alla scouter uppdelade i Färden, Spåret och Vandringen.
Det var förstås efter tvättning och frukost.
Sen gav de sig iväg på en liten hajkslinga
och alla scouter trodde att de skulle få sova
"ute". Så alla hade med sig sin ryggsäck,
men det var ju bara en fint ifrån ledarnas
sida. Hihi!!
Under vägen kastade de livlina surrade
ihop en dörr, kokade soppa, byggde ett hus
och en del andra tokiga saker.
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Lådan, som gick på fredag kvä ll och lördag
förmiddag, och var som vanligt en något
tokig tävling.

Så stack de iväg på ett cykelhjul, med ett
antal kontroller bl.a. konstiga frågor, livlinekastning med möjlighet till minuspoäng. Så en helt tokig hetskontroll med
lappar hit och dit, jaja. Det var även
miniorientering med blompinnar och 7 st
kurser och så var det äggkastning.

De fyra tävlande lagen möttes i Bredäng kl
19 på fredan. De var Paddis + Matte,
Magnus + Moberg, Sussi + Annika och
Jocke + Benke.

Gissa vilka som vann sista grenen? Rätt,
Paddis och Matte så klart!!

Där fick de en lapp där det stod att de
skulle tillverka och fixa fram en massa
grejjor.

På mutningen gick det bra för just Sussi
och Annika och även för Jocke och Benke.
Stil hade det inte alls varit något fel på.

Tja det var bl.a. gör en sked, hitta 5
levande myror, fixa 2 råa ägg och hitta en
sten som väger 50 gram. Dessutom skulle
de hinna fram till Torpet till kl 23.

På fjärde plats hamnade Sussi + Annika,
tredje Paddis + Matte andra Magnus +
Moberg och vann gjorde tillsist Jocke +
Benke.

Man hann, men det var på håret. Vissa fick
visst springa till Torpet.

Nu har de väl satt sig någonstans för sig
själva och kikat ner i Lådan, som är full
med .... tja, den som vet det.

Mellan 23.00-23.05 var det mutning av
ledare. Jocke och Benke bjöd dem på kaffe
och bulle. Vad gjorde de andra månntro?
Sen blev det tävla av, de fick surra någon
"vansinnig" konstruktion flytta vatten med
skeden som de tillverkat, skjuta sönder
ballongen och göra kimknopar.
Helt plötsligt sa Roffe: Hämta 30 saker per
lag, ni har 4 minuter på er! Det blev full
fart, de tävlingsglada hämtade bra- ha
prylar, medan de smarta klädde på sig så
mycket som möjligt. Det var ju ”klädstrecket”.

Tillsist har det varit KM- livlina: Det
slutade på detta vis.
Patrull-klassen:
1:a pojk Juan
1:a flick Jeanette och Elisabeth

Sen var det mutning igen mellan 02000205. Jocke och Benke fortsatte i samma
stil och de andra … det kan jag bara ana.
Vad går upp mot en godnattkram?

Ledare under 30:
1:a herr Krister W
1:a dam Anita

Ställningen efter kvällens övningar var:
M+M 50p, J+B 48p, P+M 47p och S+A
42p.

Ledare över 30:
1:a herr Martin S o Gunnar N
1: a dam Ko

Lördagens tävlingsmoment startade med
mutning 08.55-09.00. Frukost på sängen är
kanske inte så illa.

Så tillslut gick bussen hem och en skön
helg var till ända.
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