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Rovdjuren – Våren 2021 

 
Vi har vägt två vågskålar mot varandra. En stor smittspridning men att det också är viktigt att unga födda 
senare än 2004 fortsatt kan utöva sin aktiviteter. Vi tycker vi har en ide för hur vår verksamhet kan bedrivas 
säkert men även följa alla rekommendationer för låg smittspridning. Hör av dig om du tycker annorlunda eller 
har andra idéer!  
 
Vårt förslag är: 

• Mötena är 19.00-20.45.  

• Ingen rådspatrull träff före mötet 

• Rovdjurens avdelning delas upp och ses på 3 olika platser. Dvs samma 2 patruller ses varje vecka, med 
samma 3 ledare. Man går direkt till samlingsplatsen enlig nedan schema.  

• Stanna hemma vid minsta symptom eller om någon i din familj är sjuk 

• Avstå att åka kommunalt till/från aktivitet 
 
För att klara att all verksamhet är ute: 
Varma kläder (inkl underställ), varma vantar och skor, mössa och jacka. Pannlampa! 
 

Jan  
 
28  Elda, Samling vid scoutstugan (Lo & Ormvråk) 
 Mörker, Samling toppen av Hacksta (Räv & Mink) 
 IS, Samling vid vindskyddet nere i Hackstabacken (Björn & Varg)  

 Veckans scoutsång: Kolla in din patrullchatt och träna hemma       
 Veckans patrullstundstema: PL Val 
 

FEB 
 
4 Elda, Samling vid scoutstugan (Björn & Varg) 
 Mörker, Samling toppen av Hacksta (Lo & Ormvråk) 
 IS, Samling vid vindskyddet nere i Hackstabacken (Räv & Mink)  

Veckans scoutsång: Kolla in din patrullchatt och träna hemma        
Veckans patrullstundstema: Berätta om något bra som någon annan gjort för dig och som 
gjorde dig glad 

 
 
11  Elda vid scoutstugan (Räv & Mink) 
 Mörker, Samling toppen av Hacksta (Björn & Varg) 
 IS, Samling vid vindskyddet nere i Hackstabacken (Lo & Ormvråk) 

Veckans scoutsång: Kolla in din patrullchatt och träna hemma        
Veckans patrullstundstema: Något ingen kan ana om mig – tex att jag har spårat björn i 
Jämtland eller att jag älskar att laga mat med sparris och sparar på goda sparrisrecept 
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Obs; nya patrullgrupper!  Om smittorisken är fortast hög fortsätter vi uppdelade i tre möten till 
 
18  Sjukvård, vid scoutstugan (Lo & Mink) 
 Karta (vid toppen på Hacksta (Björn & Ormvråk) 
 Organisation, vindskyddet nere på Hacksta  (Varg & Räv) 

Veckans scoutsång: Kolla in din patrullchatt och träna hemma        
 Veckans patrullstundstema: Inspirera varandra i patrullen att göra en god gärning för någon i er
 närhet under nästa vecka 
 
   
LÖR 20               Isvak vid Domarudden. Mer info kommer.  
  
25 Sjukvård, vid scoutstugan (Varg & Räv) 
 Karta (vid toppen på Hacksta (Lo & Mink) 
 Organisation, vindskyddet nere på Hacksta  (Björn & Ormvråk) 

Veckans scoutsång: Kolla in din patrullchatt och träna hemma        
Veckans patrullstundstema: Berätta om hur det gått med er goda gärning ni planerade in på 
förra mötet 

 
MARS 
 
 4 Sportlov – inget möte 
 
11 Sjukvård, vid scoutstugan (Björn & Ormvråk) 
 Karta (vid toppen på Hacksta (Varg & Räv) 
 Organisation, vindskyddet nere på Hacksta  (Lo & Mink) 

Veckans scoutsång: Kolla in din patrullchatt och träna hemma        
Veckans patrullstundstema: Under den gångna veckan har jag utmanat mig själv genom att… - 
jag har frågat en klasskompis, som brukar se ensam ut, om hen vill sitta med oss och äta lunch 

 
Mer info om möten efter 11 mars kommer. Men:  
April: 
1 Skärtorsdag. Inget möte 
8  Påsklov. Inget möte 
29  Valborgsmässoafton. Inget möte 
 
Nya datum för E-kursen 
17-18 april med övernattning hemma 
30 april – 2 maj med övernattning utomhus 
Mer info kommer 
 
29 maj – Scouternas Dag i Judasskogen. Mer info kommer 
 
V 32; Läger på Vindalsö (Sandhamn) för Äventyrare och Utmanare.  


