Vikingen nr 2 2007
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.
< -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- > < -- >

Information från Scoutkåren Vikingarna
Medlemsavgiften till scoutkåren Vikingarna:
Medlemsavgiften till scoutkåren är 500 kronor per termin.
Vuxna passiva medlemmar (s.k. stödjande medlemmar) betalar, minst, 200 kronor per kalenderår.
Ledare på avdelning samt övriga funktionärer i scoutkåren betalar ingen avgift, d.v.s. är avgiftsbefriade.
Medlemmar med nedsatt avgift får ingen egen förbundstidning, gäller dock inte ledare och funktionärer som får
tidningen.

Inbetalning av avgiften:
Avgiften betalas in på Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 56 71 – 93 70 (eller på plusgiro 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 är det svårt att veta vem som har
betalat.

Varför avgift?
Även om scoutkåren är en ideell förening (d.v.s. ingen har betalt för den tid man lägger ner) har vi kostnader,
t.ex. hyran för lokalen.
Dessutom ingår det en försäkring, som gäller under aktiviteter i scouterna samt till och från aktiviteterna, och en
medlemstidning i avgiften.

Långa månader, korta pengar?
Räcker inte familjens pengar till allt, men scouten/-erna vill vara med? Ring vår kårordförande, ingen ska behöva
stå utanför scouterna p.g.a. pengabrist.

Karita

Terminsavslutning
På Sjövik den 2 juni 2007
Även i år har vi terminsavslutning under Sjöviksdagen.
På lördagen, c:a kl. 15.00, kommer avslutningen som en programpunkt under
helgens aktiviteter. Under avslutningen
sker bl.a. de sedvanliga märkesutdelningarna, de scouter som
klarat av scoutårets uppgifter får sina välförtjänta märken.
Vi hoppas att ni som inte kan vara med hela
Sjöviksdagen, kan vara med under avslutningen.

Välkomna ut till Sjövik
Kårstyrelsen
S c o u t i n g ä r k u l s c o u t i n gä r k u l s c o u t i n g ä r k u l s c o u t i n g ä r k u l

Den 6 juni är det Sveriges Nationaldag.
Som vanligt går Scoutkåren Vikingarna med i festtåget från
Kungsträdgården till Skansen, med musik och vajande fanor.
Samling bakom stora scenen i Kungsträdgården kl. 17.10.
På Skansen väntar bokade platser för oss som gått med i festtåget.
Det TV-sända programmet, med bl.a. Kungen, är slut vid 20-tiden.
OBS! Gratis inträde på Skansen för alla festtågsdeltagare!
Välkomna att vara med
Kårstyrelse

Sjövik inför Sjöviksdagen!
Snart är det sommar, semester och skollov, men först terminsavslutning på Sjövik,
’Sjöviksdagen’, men allra först en jobbkväll på samma Sjövik!
Vi ska snygga upp allting, eller i alla fall så mycket vi hinner, efter all användning under
vintern och inför den anstormning av scouter och deras föräldrar och ledare som förhoppnings kommer till helgen. Putsa fönster, städa upp i naturen, hugga ved, småfixa och
städa köket är bara några exempel på åtgärder. Även båtfogden kan ha lite jobb för den
som är lagd åt det hållet.
Allt detta gör vi onsdag 30 maj.
Jag finns där från kl 15, men du kommer så fort du kan. Det kommer att finnas fika,
men maten väntar vi lite med så att vi kan jobba så länge det är ljust. Självfallet bjuder
kåren på mat, förutsatt att vi vet om att du ska komma.
Du som vill vara med, hör av dig till mig på telefon 08-367770, 070-6294328 eller
hke@comhem.se, senast tre dagar i förväg, alltså 27 maj.
Du kollar väl också vår webbplats http://www.vikingarna.nu ?

Harald

Scoutingärkulscoutingärkulscoutingärkulscoutingärkul

Sjövik i sommar!?!

Sjövik står vanligen tomt under större delen av sommaren. Varför det? Du vet väl att du
som är ledare eller funktionär i Vikingarna har möjlighet att vara där när det inte finns
andra bokningar. Övriga medlemmar hyr till ett symboliskt pris.
Passa på tillfället och ta en semestervecka i sommar. Lev ett avkopplande liv med bad,
promenader eller vad du bäst trivs med, i en fantastiskt fin miljö.
Du som nappar på det här, se till att boka i tid och att även komma överens om nyckelhämtning i god tid, eftersom det kan vara svårt med kontakterna under semesterperioden.
Hur bokar man då? På nätet förstås! Prova http://www.vikingarna.nu !
Harald

Sjöviksdagen 2007
kommer att bli två dagar!

Kåren vill även i år att ALLA, såväl scouter och ledare
som föräldrar och syskon (vill resten av
släkten komma med så
är även de välkomna)
kommer till Sjövik
helgen 2-3 juni. Alla
(som vill, men det vill väl
alla?) bor kvar över natten, i stugor eller tält!
Programmet sträcker sig från lördag lunch till söndag
lunch. Ta med egen lunchmat så bjuder kåren på
frukost och middag mot frivilligt bidrag.
Mer info kommer, t ex om anmälan som vi behöver ha,
så spana in kårens webbplats, som vanligt på adressen
http://www.vikingarna.nu emellanåt.
Välkomna

önskar

Kårstyrelsen

Färdskiss från Drottningholm till Sjövik.

Scoutingärkulscoutingärkulscoutingärkulscoutingärkul

15-17 juni är det

Ledarhelg på Sjövik
En helg utan stress, en helg med möjligheter, men främst en helg för
ledare som vill se om deras surrningskunskaper är, eller blir, så där bra
som de borde vara.
Idén var att de som aldrig får ”surra färdigt” för att tiden tar slut,
nu äntligen ska få SURRA!
Surra bara för surrandet och konstruerandets egen skull.
Mer info på avslutningen och på hemsidan.
Välkomna!

I början av blomstermånaden maj, i nådens år 2007, foro fem inte alldeles unga scouter, tillhörande Old Vikings, åtföljda av fyra av våra quinnor, med metallfågeln till det stora landet i
väster. Ja, inte det jättestora utan det där angler och saxar slogo ner sina bopålar för många
mansåldrar sedan.
Skälet till vårt härnadståg var, som var och en må förstå, att ett jämnt sekel tidigare grundade vår store hövding B-P den gemenskap vi alla har fostrats i. Denna händelse kunde vi ju
icke låta gå obemärkt förbi.
Vi gjorde strövtåg i den store runristaren Shakespeares fotspår, åsågo långt efter att solen
lämnat oss ett skådespel på hans nydanade teater, insöpo teknikens omdaningar under många
mansåldrar samt gästade B-P House för att åkalla den rätta andan.
En dag inlånade vi självgående vagnar och foro den långa
och farliga vägen på fel sida, till Gilwell Park, där vi
kringvallades av några sentida lokala representanter för
vår sammanslutning. Efter en intensiv och av envar uppskattad fotvandring begåvades vi med ett om möjligt
ännu mer uppskattat gästabud, varefter vi, efter ömsesidiga hedersbetygelser, anträdde den långa vägen mot
vår, närmare stadens mitt belägna, tillfälliga boning.
För att mer fullödigt intränga i historien och känna dess
isande vingslag gjorde vi även ett strandhugg hos den
framlidne lokala hövdingen Winston Churchill samt i Cabinet War Rooms, varifrån han och hans förtrogna
ledde både hären, flottan och de vingburna krafterna
under den andra stora orostiden.
Vi hemsökte även, och besiktigade grundligt, likaledes medelst fotvandring, det stora huset
för stig- och brobyggare, där vår Lars är vorden fellow, och där dagens både utsökta och välkomna näringsintag förärades oss.
Sist denna dag vandrade vi långväga, anförda av Harald, vars minne icke utan framgång åkallade ett litet men utsökt näringsställe från spaghettilandet. Hemvägen befanns så omfattande
att grottvagnen fick utgöra färdmedel.
Efter alla dessa äventyr flögo vi, vid olika tidsrymder, åter till svensklandet, styrkta av allehanda upplevelser och redo för nya utmaningar.
Allas våra tankar gå, med utsökt tacksamhet, till alla och envar som, medelst handfasta åtgärder och/eller uppmuntrande tillrop, möjliggjorde detta härnadståg.
Vid runristarbordet
Harald

Vi som var med: Lars Graf med Lena, Olle Enell med Anita, Arne Sandin med Harriet, Ivar Eklöf, Harald Kuntze med Anita

OV, äventyrare i västerled

Resultat från KM i livlina 2007-02-06
Miniorscouter 5 meter
Pojkar

1. Nathan Allard
2. Otso Pekonen
3. Gad Åkerhielm
Marcus Ritondo
5. Gabriel Karlsson
Christian Weigelt
7. Marcus Schön

Flickor

10
9
7
7
5
5
2

Juniorscouter 7 meter
Pojkar

1. Jacob von Quanten
2. Elias Jonsson
3. Adam Augustsson
Peter Priklonsky
5. Oscar Arnbom
Olof Tydén 6

9
4

Flickor

10
7 omk. 9
7 omk. 7
7 omk. 7
6

Vuxna 12 meter
Pojkar

1. Harald Kuntze
2. Fredrik Allard
3. Patrik Brising
4. Lennart von Quanten
Johan Bergendorff
6. Johan Åkerhielm
7. Kenneth Sundberg
Gert Fjellman

1. Linnéa Sundberg
2. Fredrika Fjellman-Racarey5
3. Moa Bergendorff

1. Emma Dahlin
2. Anna Arnbom
3. Clara Lindqvist
Ella Julin
5. Olivia Loctander

6
4
3
3
1

Flickor

10
7
5
4
4
3
2
2

1. Margareta Wångby
2. Cecilia Weigelt
3. Carmen Fjellman-Recarey 0

4
3

Resultat från KM i simning 2007-03-24
Miniorscouter, 25 m
Pojkar

1. Nathan Allard
2. Christian Weigelt

Flickor

28,2
39,9

Juniorscouter, 25 m
Pojkar

1. Jack Rodriguez
2. Johan Hagerud

Johan Weigelt
Johan Holm
Mikael Holm
Tyko Brising

1. Emma Dahlin

29,0

Flickor

53,2
1,01,2

Vuxna, 75 m medley
Pojkar

1.
2.
3.
4.

37,7

Flickor

26,2
29,2

Patrullscouter, 50 m
Pojkar

1. Jonathan Ekholm
2. Emil Wångby

1. Fredrika Fjellman-Recarey

1. Anna Dahlin

59,0

Flickor

1,23,0
1,32,9
1,33,0
1,45,9

1. Lotta Wagnsson
2. Margareta Karls-Wångby 2,16,7

1,31,2

