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Sandvika kl. 12.00–18.00:

Svak vind, 2 m/s fra 
sør-sørøst

Været i dag:

17°

Sandvika kl. 12.00–18.00:

Svak vind, 3 m/s f
ra sør-sørøst

Været i morgen:

17°
Solen opp: 05:30    Solen ned: 21:12    Endring: – 03.08
Høyvann: 11:52    Lavvann: 04:58 og 17:17

Solen opp: 05:32    Solen ned: 21:10    Endring: – 03.12
Høyvann: 00:14 og 12:50    Lavvann: 05:53 og 18:15

Les Budstikka som eAvis
Den kan lastes ned fra kl. 22 kvelden før utgivelse.

Flodferd. Fem flåter, 
hundre kilometer elv, 
femti millimeter 
nedbør, tusenvis av 
mygg: Men det Asker-
speiderne husker fra 
svenske elver var de 
gode tingene.

Speiderleir kan være både kjipt og 
slitsomt, men kjedelig?

– Vi hadde det veldig gøy på 
flåten og jeg vil gjerne reise på 
flåteleir igjen, forteller Helene 
Ødegaard (14) fra Asker. 

Hun har vært med i Asker 
KFUK/M-speidere i et halvt år, 
og er i likhet med andre i 6.–10. 
klasse «vandrer». Patruljen hen-
nes manøvrerte flåten nedover 
Klarälven i Sverige, stort sett uten 
hjelp.

– Da vi satt fast på en sand-
banke, hoppet vi i elva og prøvde 
å dytte flåten av, men først da vi 
fikk hjelp av andre patruljer løs-
net den.

Under nattseilasen var det en 
trolsk stemning på elva og da føl-
tes det trygt å ha andre flåter i 
nærheten.

De tredve vandrerne som del-
tok på leiren var fordelt på fem 
flåter, bygget av vandrerne selv 
med tømmer og tau. Vandrerne 
er delt inn i patruljer som ledes 
av erfarne speidere på 14–16 år. 
Endre Melingen Myhre (15) fikk 
testet lederegenskapene sine på 
turen:

– Å være patruljefører betyr at 
alle ser på deg som leder, du må 
ha kontroll over situasjonen og 
få alle i patruljen til å bidra for 
eksempel for å få flåten av grunn. 
Det er viktig å bygge vennskap 
utenfor disse øyeblikkene, slik at 

Asker-speidere lot strømmen styre 

Frihet på flåteferd

STRANDHUGG: Helene Ødegaard (nr. 2 f.v.) har staket og padlet ned Klarälven med (f.v.) Berit (11), Anine (15), Sunniva (12), Maja (14) og Evelina (11).  FOTO: CHARLOTTE BLOM ERIKSEN

BRU GA LY: Siste natten, sammen 
med rovere, eldre ungdommer som 
danner baktroppen

TIDLIG AVGANG: 
Seilasen klokken 
05. Lederflåten 
først, og patrul-
jeførerne og en 
assistent førte 
flåtene sine 
etter, mens 
kameratene lå 
og sov under 
presenningen. 
FOTO: INGEBORG 
ALTERN

det skaper en god stemning, sier 
Endre.

Også for Helene ble leiren sta-
dig bedre.

– Jeg har lært å leve tett oppå 
andre. Vi reagerer forskjellig på 
utfordringer, men det taklet vi. Vi 
ble godt kjent og lo mye sammen, 
forteller hun.

For gruppeleder Rolf Falchen-

berg er nettopp slike erfaringer 
viktig i speiderarbeidet. 

– Barna og ungdommene møter 
utfordringer de ikke får andre ste-
der, takler disse sammen, på tvers 
av alder og uten voksne. Og på 
kvelden møtes alle til leirbål.

Ingeborg Altern

redaksjon@budstikka.no

Så du Askerspeiderne i Budstikka og på NRK Supernytt?

Vil du også bli speider?
Tilbud til alle skolebarn/ungdom: askerspeiderne.no


