Vikingen nr 2 2009
KM i Livlina
Den 19:e mars gick KM i Livlina av stapeln. Kallt som vanligt, men ett antal
tappra livlinekastare med hejaklack slöt upp för tävlingen. Så här gick det:

Miniorscouter flickor
1. Britta Lindstredt
2. Caroline Seregard

8 träff
6 träff

Patrullscouter flickor
1. Alice Ström
2. Louise Seregard

9 träff
5 träff

Ledare flickor
1. Carin Lindstedt
2. Anna ?
Cecilia Weigelt
Margareta Karls
3. Karita Holm-Wallin

3 träff
1 träff
1 träff
1 träff
0 träff

Juniorscouter pojkar
1. Wille Hinds
2. Christian Weigelt
3. Gabriel Karlsson

7 träff
6 träff
4 träff

Patrullscouter pojkar
1. Olof Tydén
2. Elias Jonsson
3. Jacob von Qvanten
4. August Karlsson

8 träff
5 träff
4 träff
0 träff

Seniorscouter pojkar
1. Jonathan Ekholm
2. Christoffer Göthe

3 träff
1 träff

Ledare pojkar
1. Mikael Holm
2. Jan Stigell

11 träff
7 träff

Medlemsavgiften
För scouter är fortfarande medlemsavgiften 500:- per termin.
Har du inte fått något inbetalningskort från Svenska Scoutförbundet,
kontakta din avdelningsledare.
För passiva, inaktiva/stödjande, medlemmar är avgiften, minst, 200:- per år.
Betalas direkt till Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 5671-9370.
Passiv medlem får alla intresserade vara.

Kårens badeftermiddag
18 april 2009
Precis som förra året återkommer en gammal trotjänare – kårens badkväll. Det blir även
i år en lördageftermiddag, denna gång lördag 18 april kl 16.00.
Som vanligt håller vi till på GIH-badet på Drottning Sofias väg 20 (bakom Stadion).
Vi kommer att avhålla KM i simning i olika klasser, men ändå ha tid för lek och plask i
bassängen.
Du behöver inte anmäla dig i förväg, utan det är bara att komma. Ta gärna med föräldrar, syskon, mormor m.fl. att heja på dig! Dom får givetvis gärna bada själva.
Självfallet står kåren för badkostnaden.
Tiderna:
16.00 får vi komma in i badet
18.00 måste vi upp
18.30 ska vi vara ute igen
19.00 hemma till middag
Välkommen!
Maggan

Vill du bli skeppare på kårens kölbåt
Notre Dame?
Titta då hit!
Vill du bli skeppare inom kåren eller bara vill komma på en intressant
och lärorik kväll?
Då ska du komma till scoutlokalen:
Den 14 april 2009
kl: 19:00 till senast 21:00
Där kommer jag hålla en utbildning inom säkerhet, sjukvård och nödsituationer ute till sjöss. Utbildning är framförallt inriktad till skeppare
och blivande skeppare på kårens kölbåt Notre Dame, men alla är hjärtligt välkomna. Man kan aldrig få för mycket utbildning när det gäller
säkerhetsfrågor till sjöss.
Välkomna!
Varma scouthälsningar från
Jonathan ”Jonte” Ekholm
Senior och assisterande minior ledare

Sjöscoutdagen 18 april
En stor scouttävling för junior- och patrullscouter från sjöscoutkårerna inom Stockholms Scoutskeppslag. Dessutom brukar en del sjöscoutkårer från Åland och Finland delta, bl.a. våra vänkårer från Åbo, Scoutkåren Pojkarna och Åbo Vildar. Tävlingen äger som vanligt rum på Skeppsholmen och Kastellholmen.
Efteråt har vi kårens badeftermiddag, se inbjudan i denna Viking.

Djurgårdsstädning med Kungen 6 maj
Varje år brukar Stockholms scouter hjälpa Kungen att städa på Djurgården. I år bjuder Djurgårdsförvaltningen in
oss den 6 maj.
Samling: Parkeringen vid Biskopsudden kl. 18.00
Klädsel: Det är bra om det syns att vi är scouter, i övrigt efter vädret
Fika: Det kommer att bjudas på korv, och kanske någon liten överraskning
Buss: 47:an till Waldemarsudde eller 69:an till Manillaskolan
Välkomna!
Kungen, Djurgårdsförvaltningen, Stockholms Scoutdistrikt och Scoutkåren Vikingarna

Scouternas Dag 10 maj
Stockholmsscouternas stora tävlingsdag blir i år söndagen den 10:e maj. Då tävlar alla scouter i Stockholms
Scoutdistrikt i de tre tävlingarna: Myrstigen (miniorscouter), Björnklon (juniorscouter) och Älghornet (patrullscouter).
Tävlingsområdet är Vinterviken, platsen för Alfred Nobels numera nedlagda sprängmedelstillverkningsanläggning. Prisutdelningen sker i amfiteatern vid Skulptörens Hus.
Hålltider:

Tävlingen startar c:a kl. 09.00 och håller på till c:a kl. 13:00.
Underhållning c:a kl. 13.00 till 14.00
Prisutdelning c:a kl. 14.00 till 15.30

Alla är välkomna att vara med vid prisutdelningen, men låt gärna bilen vila denna dag, ta Tunnelbanan eller
Tvärbanan.
Du som vill vara kontrollant, kontakta avdelningsledarna. De blir jätteglada om du ställer upp.

Scoutbilder efterlyses!!
Hej Viking, vi håller på och förbereder kårens jubileumsfirande nästa år och tänkte ordna en liten utställning över kåren genom tiderna till dess. Det skulle vara trevligt med lite bildmaterial som visar hur
scoutingen sett ut genom tiderna också.
Har Du några gamla bilder i dina lådor och album eller har du någon kompis som har det. Vi behöver
från alla tider!
Både traditionella och digitala bilder mottages med glädje.
Lämna in dina bilder med en kort notering om vilka som syns på bilden (om du kommer ihåg namnen),
vilken händelse det var och årtalet för varje bild till oss i jubileumskommittén eller undertecknad.
Patrik Brising för 100-årsjubileumskommittén

Förstärkning till Jubileumskommittén
Jubileumskommittén behöver hjälp av en person som vill koll på annonsering och PR för vårt jubileum
som t.ex. att prata med lokalpressen och scouttidningarna om vårt jubileumsfirande. Låter det intressant? Hör av dig till jubileumskommittén!
Ylva Möller, ylva.moller at branneriet.se
Peter Möller, peter.moller at branneriet.se
L-G Flyghed, l-g.flyghed at telia.com
Ann Ström, albean.strom at comhem.se
Patrik Brising, patrik at brising.se

-----------------------------------------------------------------

Sjövik under våren
Under vårterminen 2009 finns det fortfarande lediga helger, och vardagar, på
Sjövik. Du som vet någon scoutkår, skolklass, förening eller annan som skulle
vara en bra hyresgäst, hör av dig till vår stugfogde Harald.
Alla som varit ute på Sjövik vet vilken underbar plats det är, och varför då undanhålla denna vetskap för andra. Låt inte Sjövik stå tomt i onödan!
Harald nås lättas på: harald at vikingarna.nu

