Vikingen nr 3 2005
Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år.
Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit
med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in med ett bidrag. Saknar
du någonting efter en övernattning eller en kåraktivitet, eller kanske har du hittat
något som söker sin ägare, skriv några rader.
Skriv till: Scoutkåren Vikingarna c/o Lennart Holm, Skyttens Gata 560, 136 61
Haninge eller e-post till lennart@vikingarna.nu.
Manusstopp för nästa nummer är 19 augusti.
------------------------------------------------------------------------------------------------Kårordförande och kontaktperson för nyanmälningar:
Margareta Wångby, tfn 08-540 209 84
Redaktör för tidningen Vikingen samt lokalfogde:
Lennart Holm, tfn 08-745 01 86
-------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften till scoutkåren är 400 kronor per termin för första betalande
medlemmen i familjen. Avgiften för familjens övriga betalande medlemmar är
200 kronor per termin
Vuxna passiva, stödjande, medlemmar betalar, minst, 200 kronor per kalenderår.
Medlemmar med nedsatt avgift får ingen egen förbundstidning.

INBETALNING
Avgiften betalas in på Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 56 71 – 93 70 (helst!)
eller postgiro 15 41 46 – 5 snarast efter terminsstarten, dock senast 28 februari
resp. 30 september.
Glöm inte att skriva namn, avdelning och födelsedatum vid inbetalning. Annars
vet vi inte vem som har betalat.

Inbjudan till
KM i Segling
Lördag den 11 juni
KM i segling? Vad är det här?
Bakgrund:
Som en del av er vet finns det en seglingstävling som ordnas av Stockholms Scoutskeppslag tidigt på hösten. Anmälan måste
göras under sommaren och vi har bara en viss mängd båtar att delta med. I takt med att intresset ökar kommer inte alla som
vill att kunna delta i den tävlingen. Därför startar vi med Kårmästerskap i Segling, som skall fungera som uttagning till
Sjöscoutseglingarna som den andra tävlingen heter.

Samma dag som vi har kåravslutning, lördag den 11/6, startar vi med KM i segling på Sjövik. Självklart inte bara
för att kvalificera till andra tävlingar utan mest för att det är kul att segla!
Välkomna på lördagen den 11/6!!
Dagsprogram:
09.30 Incheckning för KM i Segling öppnar
10.00 Första start, KM i Optimistjolle
12.00 Klart för att grilla! Ta med eget eller köp färdig korv.
Senast

14.00

Kåravslutning (seglingsuppehåll under avslutningen)

Efter avslutningen börjar vi med KM i 2-krona för tvåmanslag!
Då kommer det förhoppningsvis även att finnas möjlighet att göra manöverprov för behörighet som
motorbåtsförare. Om tid medges kan även manöverprov för skepparbehörigheter genomföras.
Försök att samordna resan till Sjövik då det inte finns massor av parkeringsplatser.
Tänk på att det kan bli sent för er som seglar 2-krona så planera ett extra mellanmål under eftermiddagen i
matsäcken.
Tävlingsinformation:
Deltagare:

Optimistklassen - Minior och juniorscouter, ensam eller två i båten
Tvåkroneklassen – Patrullscout och uppåt, tvåmannalag
Simkunnighet minst 200m måste intygas vid start.
(Till Sjöscoutseglingarna måste man vara född 1987 eller senare)

Anmälan:

Senast den 3 juni skall anmälan vara båtfogden (Patrik Brising) tillhanda. Det går bra med en
lapp i facket i lokalen eller, helst, via email till patrik@vikingarna.nu .
Anmälan för 2-krona sker lagvis, två personer på varje anmälan.

Regler:

Internationella Kappseglingsregler med Stockholms Scoutskeppslags tillägg, erhålles vid
förfrågan från båtfogden

Scouternas Dag 2005
Scoutkåren Vikingarna deltog i årets Scouternas Dag på två sätt:
- Miniorscoutavdelningen Sleipner tävlade i Myrstigen där de tog en delad
förstaplats. Ett fantastiskt resultat en fantastisk vårdag. Ett stort grattis!
Något vi alla ska komma ihåg, men som lätt glöms bort, är de snälla ledare som
ställde upp som kontrollanter för avdelningen. Tidigt på morgonen, långt före de
tävlande, samlas kontrollanterna för att sättas ut på de olika kontrollerna, och
hjälpa till att bygga upp dem. Inte nog med att tävlingarna inte kan genomföras
utan kontrollanter, uteblivna kontrollanter kostar poäng i tävlingen.
- Kontrollerna på de olika tävlingarna, inte bara Scouternas Dag utan även de
andra tävlingarna Stockholms Scoutdistrikt arrangerar, ska skapas och arrangeras också. Vilka som ska göra detta bestäms efter hur mycket de olika
scoutkårerna deltar i de olika tävlingarna. Utifrån detta görs en femårslista där
varje scoutkår kan se vilket år de ska arrangera kontroll på vilken tävling.
I år var det vår tur att arrangera en kontroll på Älghornet, patrullscouternas
tävling på Scouternas Dag. Det ansvaret tog Karita, scoutkårens tävlingsledare,
på sig, med hjälp av mig. Kontrollen som vi arrangerade var Organisationskontrollen. Även där gick allt bra, inte minst tack vare de kontrollanter de
tävlande scoutkårerna ställde upp med.
Lennart
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

En Scoutkårs ekonomi
Jag ska inte förklara Scoutkåren Vikingarnas hela ekonomi här och nu, men vill
visa på ett litet problem.
Intäkter har scoutkåren från flera håll bl.a.:
- Medlemsavgifter, de framgår av texten på sidan 2
- Bidrag från, främst, stat och kommun
- Gåvor och donationer
- Arbete scoutkåren utför, t.ex. städdagarna på Gärdet.
Problemet vi upptäckt ligger inom den första punkten, medlemsavgifterna.
Antalet inbetalda avgifter är tyvärr inte lika många som antalet medlemmar. Det
betyder att scoutkårens ekonomi inte ser så ljus ut som den borde. Ni som har
betalat, stort tack! Ni som inte har gjort det, läs som sagt sidan 2
Räcker inte familjens pengar till allt? Ring vår kårordförande, ingen ska behöva
stå utanför scouterna pga av pengabrist.

Välkommen till

Kåravslutning
Lördag den 11 juni på Sjövik
Att ha kåravslutning på våren i
naturen fungerar ju bra, men det kan
ibland vara lite kallt framåt kvällarna.
Om man har avslutning på
eftermiddagen slipper man risken för
kvällskyla, men då kan man ju inte ha
avslutning mitt i veckan. Men på
helgen vill man kanske inte vara kvar
i Stan. Det var många funderingar när
styrelsen diskuterade hur man skulle
förnya våravslutningen. Till slut kom
man fram till att en avslutning på en
lördag i kombination med ett annat
arrangemang vore den bästa
lösningen och här är vi nu!
Lördag den 11/6, samma dag som KM i segling, har vi våravslutning. För att samordna tävlingen med
avslutningen på ett vettigt sätt har vi lagt den lagom efter lunch, med aningen flytande starttid beroende på hur
förmiddagens seglingar avlöper.
Avslutningen hålls efter lunch när Optimist-tävlingen seglats klart dock senast kl. 14.00.
Självklart kommer ni väl ut senast till lunch, från 12.00 går det att grilla eller köpa färdig korv för den som så
önskar, och hejar på alla som deltar i seglingstävlingen.
Kåren bjuder alla på saft. Korven kostar 5 kr.
Välkomna önskar styrelsen!

P.S. Läs mer om KM i segling på annan plats i tidningen

Nationaldagen
den

6 juni 2005
Alla scouter med föräldrar, syskon, barn och vänner är även välkomna
att delta i festtåget från Kungsträdgården till Skansen.
Samling i allén i Kungsträdgården kl. 17.00 – 17.20, Festtåget avgår
kl. 17.30. Alla som går med i Festtåget kommer in gratis på Skansen,
där reserverade platser finns.
De som har bör ha scoutdräkt denna dag.

Välkomna!

