Spejarscouternas samhällsfyr och tävlingen om ankaret
Reseberättelsen är skriven ur reseledarens sperspektiv då evenemanget ordnades
som dennes ledarskapsuppgift för grundutbildning för scoutledare.
Det hela började med att alla 13 deltagare samlades i Viking Lines terminal den
14.4.2016 för att ta nattbåten över till Stockholm. Så fort vi gått ombord gick vi
till våra hytter och efter att samtliga ätit något smått så gick vi till kojs för att
vara utvilade inför nästa dag.
Fredagen började tidigt då båten var i hamn redan 07.30. Väl i land tog vi oss till
fots och med tunnelbana till vår vänkår Scoutkåren Vikingarnas kårlokal för att
lämna våra väskor och förbereda oss för dagen. Strax före lunch tog vi oss till det
kungliga slottet, under vägen diskuterade vi teman kring samhälssfyren. Bl.a.
första hjälpen och etik togs upp. Besöket på kungliga slottet var givande med
många utställningar, mest begeistring upplevdes i livrustkammaren. Efter många
timmars gående i slottet tog vi oss tillbaka till kårlokalen där vi var inkvarterade.
Väl framme träffade vi jämnåriga scouter från vänkåren med vilka vi tillredde
mat på trangia. På kvällen hann vi ännu öva inför lördagens tävling och göra ett
besök till den närbelägna 7-eleven kiosken.
På lördagen tog vi oss till Skeppsholmen där spejarscouterna skulle delta i
tävlingen om ankaret som är en scoutrådighetstävling för sjöscouter. Bland
kontrollerna fanns bl.a. första hjälpen, livlinekastning och navigation. Fastän vi
lyckades väldigt bra med alla utföranden så räckte det inte till pallplats, våra
båtlag tog hem 6:e och 12:e plats, nästa år kniper vi första platsen! Då vi hade
tävlat färdigt tog vi os i sakta mak tillbaka till kårlokalen där vi packade ihop och
städade varefter vi for till terminalen för att ta båten hem.
Under resan lärde deltagarna känna vår långvariga vänkår från stockholm
Scoutkåren Vikingarna. Vi tog även en djupdykning i finlands historia, främst
genom att vi lärde oss mycket om Sveriges historia som är nära knuten till
Finlands.
Saker som jag som reseledare märkte att man måste ta i beaktande då man
planerar en utlandsresa:
- Mathållningen: Äldre deltagare kan klara sig flera timmar utan mat eller
mellanmål, yngre deltagare klarar inte detta lika bra. Så planera maten
och mattider ordentligt och i tid, inte ad hoc.
- programmet: Fastän man inte behöver planera och skriva i sten vad man
skall göra med äldre scouter så är det bra att göra grundläggande planer,
exempelvis bekanta sig med en utställning på nätet och förbered en
uppgift som utförs i och med besöket.
- Om man inte (som vi) har haft kontakt med sin vänkår på länge så kan det
vara skäl att planera sitt möte ganska noggrant. Nu planerades inte mötet
med vänkåren dessvärre och det gjorde att det höll på att rinna ut i
sanden.
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