


  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Det var en upplevelse som är omöjlig att förklara med ord, 

man måste vara med om det själv för att förstå vad som hände, hur allt 

hände och hur mycket tid människorna bakom Blå Hajken och lotsarna har lagt ner på 

detta.  

Det var skratt, ilska och tårar varje dag och man fick var med om så extremt mycket kul 

men utmanande, med väldigt trevliga och härliga människor varje dag i åtta dagar.  

Jag hade väldigt låga förhoppningar om mat, färdkost m.m men det blev bara bättre, de 

satte våran ribba väldigt lågt och gjorde den bara högre efter varje dag som gick. Det var 

underbart att inte förvänta sig något och sen få allt.” 

 

Deltagarkommentar från första Blå Hajken Vikväringarna 2021   

 

Mytomspunnen hajk, nu även för äventyrare!  

Blå Hajkerna är Scouternas mytomspunna friluftsarrangemang som funnits i 

mer än 70 år. Blå Hajkerna är friluftsliv, stämningsfulla ögonblick, utmaningar, 

kamratskap, ledarskap och äventyr. Blå Hajkerna har traditionellt genomförts 

med scouter och ledare från 15 år och uppåt i Jämtland (Jägarna) och 

Värmland (Forsfararna).  

Scouterna som organisation kompletterar det nationella arrangemangsutbudet 
genom att starta en Blå Hajken anpassad för en yngre målgrupp, äventyrare 

(årskurs 6 - 8), i Bohuslän – där fjäll möter hav. 

 

 

 

 
 

  
 
 



 
 
 

Vi rör oss i gränslandet! 
Hajken startar i gränslandet 
mellan Dalsland, Bohuslän 
och Norge. Scouterna sover 
i tält och lagar mat i det fria. 
Patrullen bär med sig sin 
utrustning och växer med 
uppgiften att klara sig själv 
och ta sig fram i oledad 
vildmark i Bohuslän. Från 
de bohuslänska fjällen tar 
sig sedan patrullen ner mot 
kustbandet där hajken 
avslutas.  

  

Hajken pågår i åtta dagar med deltagare från hela landet. 
Scouterna delas in i fyra patruller med max åtta scouter i varje patrull. 
Blå Hajken Vikväringarna är skapad för att pågå många år framöver i 
Bohusläns vildmark.  
  

Strapatser och glädje! 
 
Blå Hajken Vikväringarna innehåller en mix av stämningsfulla ögonblick, 
strapatser, glädje och överraskningar. Att leva i naturen i en hel vecka och 
förflytta sig över långa avstånd med olika färdmedel kommer att vara 
utmanande på många olika sätt. Vi lär av varandra och lyfter våra friluftslivs-
kunskaper till en ny nivå. Vi tar oss tid att njuta av solen, vildmarken och ett 
morgondopp innan dagens äventyr börjar. Det blir en minnesvärd höjdpunkt 
med mycket upplevelser tillsammans med nyfunna scoutkompisar från hela 
landet.  

  



Ledarskapsträning   
Scouterna får under en vecka uppleva grupputveckling i praktiken och 
utveckla sig som ledare och gruppmedlem. Scouten kommer att träna på att 
leda sig själv och sina jämnåriga kamrater i en patrull. Efter hajken 
har scouten fått många erfarenheter som kan användas hemma på sin 
kår. Vi kommer att diskutera och reflektera frågor som: Hur ska 
en patrulledare vara? Vad innebär egentligen scoutmetoden? Vad händer i 
en grupp? Hur kan jag bli en bättre patrulledare?   
   

Friluftslivsutbildning   

Att leva i naturen under en vecka och förflytta sig långa avstånd med olika 
färdmedel är både fysiskt och psykiskt utmanande. Scouterna kommer 
att utveckla sin friluftskunskap och sin förmåga att ta hand om sig själva och 
en patrull i okänd terräng.   
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om Blå Hajken Vikväringarna 

 

 

 
 

    

Information & Inspiration: 
 

 

Facebook   Instagram  blahajken.scout.se 

o Datum: 13 - 21 juni 2022  

o Plats:  I gränslandet mellan Dalsland, Bohuslän och Norge 

o Pris:  Max 4.000 kr 

o Ansökan: Öppnar via Scoutnet 1 januari 2022 

o För vem? Du som är äventyrarscout och födda 2007 till 2009 

o Frågor: Du hittar information & inspiration via nedan kanaler. 

  Det går också bra att skicka e-post till:   

  vikvaringarna@scouterna.se 
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