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Spårarnas aktiviteter våren 2016 
Enköpings scoutkår 

 
En scout kan delta i flera olika verksamheter: avdelningsmöten (en gång i veckan), hajker (helger) och 

läger (sommarlovet).  Varje scout tillhör en avdelning, i vårt fall spårarna. Spårarnas avdelningsmö-

ten äger rum på torsdagar mellan 1800 och 1930 i scoutstugan. Det är på avdelningsmötena vi 

träffas och lär oss de grundläggande färdigheterna som behövs för att kunna ge sig ut på utflykter, 

hajker och läger. Förutom avdelningsspecifika aktiviteter genomförs även aktiviteter inom kåren då 

man får träffa de andra avdelningarna. Dessa aktiviteter sker främst på helger. På våren har vi även en 

distriktsaktivitet ”Miniatyret” där Enköpings spårare träffar andra spårare från upplandsdistriktet. I år 

träffas vi i Bålsta. Scoutverksamheten kräver en del underhåll av stuga och utrustning som inte kan 

genomföras under de ordinarie avdelningsmötena. Därför samlas vi två gånger om året på fixardagar. 

Dessa organiseras av styrelsen och som förälder förväntas man hjälpa till på fixardagarna. I vår kom-

mer vi att röja och restaurera på vår gemensamma hajkplats så att sommarlägret går att genomföra. 

Man förväntas även komma på årsmötet för att ta del av föreningens värdegrund, och styrning och hur 

man kan bidra till att arbetet förbättras. Är barnen små förväntas man också som förälder att hjälpa till 

då och då på avdelningsmöten, hajker eller läger. Några gånger per termin genomförs försäljning till 

förmån för föreningen då föräldrar behöver hjälpa de yngre barnen med det praktiska. På våren bakar 

vi och säljer fika på S:t Georgs dag och på nationaldagen.  

 
Avdelningsmöten våren 2016 

14/1 Terminsstart, vårens program 

21/1 Pulkaåkning 

28/1 Patrullen i fokus 

4/2 Att hitta med karta och kompass 

11/2 Vi skapar i tre olika material (1) 

18/2 Att hajka på vintern (teori) 

25/2 Sportlov (eventuell aktivitet vid intresse) 

03/3 Planering av vinterhajken (praktiskt) 

10/3 Vi skapar i tre olika material (2) 

17/3 Märkestagning Plåstra 

24/3 Skärtorsdagen: Hemlig aktivitet 

31/3 Påsklov 

07/4 Att tända eld (ute) 

14/4 Inför distriktstävlingen: Miniatyret 

21/4 Reffihc 

28/4 Tältprovning 

5/5 Kristi- himmelfärdsdag 

12/5 Planering av vårhajken 

19/5 Repetition av vad vi har lärt oss 

26/5 

 

 

Avslutning med glass och 

Information om sommarlägret. Brokväll 

med de äldre bävrarna. 

 
Helgaktiviteter våren 2016 

12-13/3 Spårarnas vinterhajk  

19/3 Kårstämma och information om sommarlägret Obligatoriskt 

16/4 Distriktstävling Spårarna ”Miniatyret” i Bålsta Ger ett märke 

23/4 St:Georg, scouternas helgon, firas i kyrkan Märkesutdelning 

24/4 Kårens fixardag, på Tjustaholm Obligatoriskt 

21-22/5 Spårarnas vårhajk  

6/6 Nationaldagsfirande och fikaförsäljning Obligatoriskt 

15-19/6 Kårens Sommarläger (Tjustaholm)  

 

Upplägg 
Scouterna delas in i patruller som de (efter vissa justeringer) sedan tillhör några månader. Patrullerna 

kommer att utveckla egna symboler och ceremonier och övas i att samarbeta runt gemensamma utma-

ningar. Spårarna har också gemensamma ceremonier som vi lär oss i början av terminen. Sedan betar 

vi av sådant som är viktigt att kunna när man är ute på hajk: Hur man orienterar sig, hur man klär sig, 

och håller sig torr och mätt. Vi går igenom säkerhet med eld, sjukvård och vi skapar saker som kan 

vara bra att ha med sig på tur.  Inom ramen för avdelningsmötena kommer det finnas möjlighet att 

försöka ta något av spårarnas märken (denna termin: plåstra, skapa, lägerbålsmärket). 


