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Utsikten
Hej!

Vi befinner oss i slutet av januari, vintern håller sitt grepp med både kyla och snö. En bra tid
för dem som uppskattar skidåkning eller annan vintersportaktivitet. För oss som inte gör det
så finns det gott om scoutaktiviteter i distriktet att göra istället!
2-3 februari går Vinterhajken av stapeln, ett äventyr för alla åldrar. Kvällen innan så är det
myshajk för funktionärer, något som tidigare varit väldigt uppskattat av Utmanarscouterna i
distriktet.
1-2 mars går årets upplaga av Operation Vildmark. I år står Töreboda Scoutkår som värd och
jag vet att de är riktigt laddade på att genomföra arrangemanget.
21 mars är det Distriktsforum. Det är ett forum där vi alla kan träffas och diskutera
gemensamma frågor som utbildningsbehov samt kårläger.
Glöm inte heller att boka in era scouter för lägren på Viken i sommar. V29-30 är det
traditionsenliga läger för Äventyrare och Utmanare.
Till sist vill jag slå ett slag för våra fantastiska utvecklingskonsulenter som finns att tillgå. De
kan bidra med det mesta för rekrytering, marknadsföring och programinspiration.
Mvh
Tobias Fransson, Distriktsordförande
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Hej alla!
Hoppas ni har det fint i den krispiga
vinterkylan! Just nu är det så vackert
utanför fönstret med alla snötyngda träd
att man knappt tror det är sant J.
Till helgen går Vinterhajken och
Myshajken av stapeln och jag hoppas ni
alla får en toppenhelg!
Missa inte heller den utmanande
vandringen OPV som det är hög tid att
anmäla sig till - först till kvarn gäller.
Läs mer på sid 7.
Om någon glömt att skicka in
bonusansökan så är det verkligen i sista
minuten nu. 1 februari är sista
ansökningsdag. Hittills har 9 kårer sökt.

Ansv utgivare: Distr.ordf Tobias Fransson
tel: 0730-40 31 19
Redaktion: Skaraborgs scoutdistrikts kansli
Solveig Ekman, tel 0761-41 28 01

Även om vi är mitt i vintern så kommer en
sommar och med det lägerplanering.
Välkomna att vara med på de uppskattade
scoutlägren på Viken! Har du ”vuxit ur”
åldersgrupperna, kanske du vill vara
ledare?

Blat är upplagt på distriktets hemsida

www.skaraborg.scout.se
Adress:
Skaraborgs scoutdistrikt
Green Tech Park
Gråbrödragatan 11
532 31 SKARA

Distriktets vårstämma hålls den 10 april
och platsen blir åter Green Tech Park i
Skara. Det passar bra eftersom vi ska hålla
vårstämman ”centralt” i distriktet och det
är gott om plats här i huset.
Hoppas vi ses då!

Telefon 0761-41 28 01
Epost: info.skaraborg@scouterna.se
Hemsida: www.skaraborg.scout.se

Ha en fin vinter/ Solveig

Tack

Ordinarie öppettider för kansliet
Måndagar 09-15
Tisdagar 09-15
Onsdagar 15-20
Torsdagar 09-15

till er som skickat in
texter och material
till Blat! Som ni vet
bygger Blat på inskickat
material!
Blat

Manusstopp Utgivning

1 2019
2 2019
3 2019
4 2019
5 2019
6 2019

15 januari
18 mars
15 maj
15 augusti
15 september
15 november

Lunch kl 12-13
(Med reservation för
ändringar.)

1 februari
1 april
1 juni
1 september
1 oktober
1 december

Välkomna att titta förbi!
Ring gärna innan för
säkerhets skull för att
veta att jag är på plats
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Tidaholms scoutkår –
liten kår med stora ambitioner
Vi samarbetar gärna med andra kårer även på
veckoträffarna.
I höst har äventyrar-avdelningen haft träffar
med Ryds scoutkår vid flera tillfällen. Vi har
varit vid Ryds grottor (hujedamej tycker
ledarna), vandrat till utsikten i Kungslena,
haft masterchef-tävling och samarbetat kring
hajker och läger. JOTA/JOTI-hajk hade vi
tillsammans med Karlsborgs scoutkår på vår
vackra scoutgård Viken. Karlsborgs scoutkår
hade gjort ett fantastiskt upplägg kring
JOTA/JOTI och vi njöt verkligen av både
aktiviteterna och omgivningarna (och maten).

Vår kår är till antalet medlemmar liten men
antalet aktiviteter på ett år får nog klassas
som ganska många i förhållande till storlek.
Vi har tre avdelningar, spårare, upptäckare
och äventyrare/utmanare och vi har även
under två terminer haft familjescouting.

Vår marknadsföring under året är att delta i
flera av kommunens anordnade aktiviteter.
På Sveriges nationaldag hissar vi flaggan på
torget och marscherar med fanan till
Bruksvilleparken där vi brukar ha någon
prova-på aktivitet.
På familjedagen i september brukar
vi grilla marshmallows med alla
barn som vill och dela ut
information om scouting.
I december har vi ett eget
marknadsstånd på julmarken i
Tidaholm. Då säljer vi hantverk vi
pysslat under terminen.
I januari är vi tomtar när det är
dags att dansa ut granen på torget.
Den bästa rekryteringsmetoden
verkar dock vara "mun-mot-mun"
metoden dvs att scouterna berättar
för kompisar hur kul de har på våra
Ida och Maj steker
träffar och bjuder med dem att prova.

Våra sommarplaner är inte
riktigt klara ännu men vi
blickar mot ett läger som heter
Scoutiwood 2019. Vi får se om
det blir det eller om det dyker
upp nåt mer lockande
alternativ.
Vi vill gärna vidga våra vyer i
distriktet så om ni känner för
att samarbeta med oss kring en
aktivitet eller hajk - tveka inte
att kontakta oss,
Anna Karlsson 0703157070.

krabbelurer med
familjescouterna

Äventyrarna har byggt en stabil sågbock

Utsikten i Kungslena tillsammans med Ryds scoutkår
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Hjorthajken – vinnande patrull berättar
Hej!
Blev ombedd att skriva lite
kort om Hjorthajken.
Vi var ett glatt gäng med åtta
scouter och två ledare från
Väring (inkl en scout från
Timmersdala som ville testa
på hajken) som startade kl
22.10 på fredagskvällen.
Scouterna tog täten och vi
ledare hängde efter ifall de
skulle behöva oss.
Vi tog oss runt till stationer
med sjukvård där vi på rätt
sätt skulle behandla pandan
som fastnat i ett träd,
samarbetsövning med att
stapla stenblock så högt som
möjligt utan att det skulle
rasa när man sedan släppte,
surra så många
vinkelsurrningar som möjligt
på viss tid, smak- och
luktstation samt några fler
stationer.
Mellan stationerna så kändes det som att vårt gäng var det gladaste i skogen, för jag var
övertygad om att vi hördes väl, när scouterna gick och sjöng och skrattade.
Till slut framåt 02-tiden, kom vi i mål och tog oss lite korv med bröd innan det var dags att
krypa ner i sovsäcken i ett varmt militärtält.
På morgonen var det frukost (på ny plats upptäckte vi ledare som var vana vid en annan
plats.:)
Sedan var det packning av tält som gällde innan samlingen, där det visade sig att Väring ÄN
en gång tog hem troféen!
Patrullen var glada åt troféen och hade en glad stund med poserande framför kameran innan
det var hemåt som gällde för alla.
Vi tackar för en trevlig Hjorthajk och hoppas vi ses igen nästa år!
/ Patrull Skogsspejarna Väring(+Timmersdala)
(Ledare Helena vid tangenterna)
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Presentation av en scoutledare
Anna Wallin är sedan några år ledare för upptäckarna i
Nossebro scoutkår.
Det är mysig grupp på sju scouter berättar hon och även Fredrik
Johansson är ledare på avdelningen. I Nossebro scoutkår träffas
alla scouter samma dag och sedan delar de upp sig med olika
programaktiviteter.
Anna är hemmastadd i kåren – hon började där som scout i 7årsåldern och var aktiv till 16-årsåldern. Sedan blev det ett
avbrott när hon flyttade från orten men nu är hon tillbaka som
ledare. Det blev naturligt för henne att engagera sig när de egna
barnen började - hon var ändå där som förälder.
Vad tycker du ger mest med att vara scoutledare?
- Allt! Att se barnen utvecklas, att alla kan vara med efter sina förutsättningar och att det inte
finns någon avbytarbänk - ja, det finns mycket, svarar hon.
Vad håller ni på med i programmet? Upptäckargruppen håller på att lära sig hantera kniv,
elda, surra, sjukvård och chiffer. Det tycker scouterna är spännande aktiviteter!
Vi kopplar aktiviteterna till märkessystemet.
Varje höst har de en kårhajk vid scoutgården, som är en idealisk hajkplats med Nossan alldeles
intill. Upptäckarna och äventyrarna sov ute i vindskydd som de bygger och surrar ihop
själva. Det blev en hel del paddling (även spårarna fick prova på) och äventyrarna gjorde en
spännande nattpaddling.
Nu närmast väntar scouterna på Vinterhajken i Trökörna Frambo.
Kåren brukar ha ett sommarläger varje år. Förra året åkte de tåg till Kiruna och bodde i
Jukkasjärvi. De besökte LKABs gruva, ishotellet, institutet för rymdfysik, gjorde
vandringar och mycket mer spännande och minnesvärt. När det gäller årets sommar-läger är
inget helt spikat än. De är intresserade av att åka till Sparreviken i Ljungskile.
Anna berättar att kåren fick besök av utvecklingskonsulenten förra året som gav dem bra tips
på hur de kan involvera scouternas föräldrar mer. De hade tagit till sig
några ideer, bl a är föräldrarna nu med i avslutningssamlingen vid varje scoutmöte istället för
att stå och vänta utanför eller sitta i bilen. Det ger mer kontakt och föräldrarna kommer in i
gemenskapen.
Kan du nämna ett fint scoutminne: - Jag tycker mycket om lägerbål! Då menar jag inte de allra
största med artistuppträdanden, utan när man sitter tillsammans vid elden och sjunger och
spexar samt knyter samman dagen.
Anna bor med sin familj i Bäreberg, på en gård med hästar, hundar, katter och kaniner.
Alla tre barnen är med i scoutkåren och är dessutom aktiva i olika sporter, så det är mycket att
vara delaktig i just nu.
Hela familjen är en del av Nossebro scoutkår och det är härligt att höra Annas positiva attityd
som hon nog sprider vidare till sina upptäckare.
Vid tangenterna: Solveig Ekman
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21 mars
Distriktsstyrelsen bjuder in alla kårer och medlemmar
till ett Distriktsforum.
Vi träffas och diskuterar olika gemensamma frågor som bl.a:
- Utbildningsbehov
- Kårläger
- Familjescouting
- Frågor och tankar från kåren
Tid: Torsdag 21 mars kl. 18.30 till senast 20.30
Plats: Kansliet, Green Tech Park, Gråbrödragatan 11 Skara.
Anmälan till kansliet helst innan 19 mars
info.skaraborg@scouterna.se

8

Snart är det lägertider igen!

Nu är det dags att planera för sommarens lägeraktivitet på Viken
och vi i Vikengruppen behöver hjälp inför sommarens läger med
nya ideer och inspiration till att förbättra de olika lägren.
Så är du intresserad av att vara med som ledare en vecka eller
kanske 1-2 dagar, så ta chansen att höra av dig till Vikengruppen.
Tänk på att du har möjlighet att ta med dina barn och få några
fina dagar ihop med dem.
Med scouthälsningar
Jens Kjaer
070 249 23 10
jens@varing.se
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Vikensommar 2019
Sommarens bästa lägerupplevelse!
Varje sommar sedan 1962 har läger för scouter och funktionshindrade ungdomar
arrangerats på scoutgården Solviken som ligger vid sjön Viken. Tanken med
lägren är att ungdomar med olika förutsättningar tillsammans ska få uppleva och
utforska scouting. Lägren innehåller vandringar, hantverk, lekar, kanotpaddling,
bad, lägerbål, utflykter och mycket annat som hör Vikenläger till. De som varit på
läger på Viken kommer gärna tillbaka.
En gång Viken – Alltid Viken!
ÄventyrarViken 14-20 juli (söndag-lördag)
Läger för dig som är född 2004 -2006.
Avgift: 600 kr om du är medlem i Skaraborgs scoutdistrikt,
annars 1050 kr.
Anmälan senast 30 april.

UtmanarViken 21-27 juli (söndag-lördag)
Läger för dig som är född 2001-2003.
Avgift: 600 kr om du är medlem i Skaraborgs scoutdistrikt,
annars 1050 kr.
Anmälan senast 30 april.

Foto: Mikael Andersson

Vikenveckan 22-25 juli (måndag-torsdag)
Läger för funktionshindrade i alla åldrar,
tillsammans med sina assistenter och
scouter. Programmet under lägret anpassas
efter gruppen och med mycket lek och bad.
Övernattning sker i Vikens fasta vindskydd
kallat ”Huket”.
Avgift 400 kr om du är medlem i Skaraborgs
scoutdistrikt, annars 950 kr.
Anmälan senast 30 april.

Foto: Tobias Fransson

Anmälningsblankett finns att ladda ner från Skaraborgs scoutdistrikts hemsida
www.skaraborg.scout.se/viken
Medlemskap i Skaraborgs distriktskår: Du som inte är medlem i någon scoutkår kan bli
medlem i Skaraborgs distriktskår. Medlemsavgiften under 2019 är 130 kr/termin.
För medlemskap kontaktas Skaraborgs scoutdistrikts kansli. Telefon 0761-41 28 01
Epost: info.skaraborg@scouterna.se
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Läger i sommar?

Skara Scoutkår har bokat Baggatorp utanför Falköping
6-9 juni.
Är din kår intresserad att följa med?
Hör av er!
Marianne, 0705 - 21 65 70
Tobias, 0730 - 40 31 19
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Skaraborgs scoutdistrikts vårstämma
När: Onsdag 10 april kl 19.00
Var: Green Tech Park, Gråbrödragatan 11
i Skara
Kallelse och röstlängd kommer att skickas
med epost till kårens epostmottagare
senast 10 februari.
Motioner ska ha kommit in till Skaraborgs
scoutdistrikts kansli senast 13 mars.
Stämmohandlingar skickas ut till kåren
med brev och epost samt publiceras på
hemsidan www.skaraborg.scout.se
senast 20 mars

Kårer som skriver i Blat
I detta Blat fick vi läsa om Tidaholms scoutkårs trevliga aktiviteter!
Kårens sida finns till för att vi ska se vad som händer i alla kårerna någon gång då och
då.
Det behöver inte vara några stora saker ni berättar om, ett avdelningsmöte är också
intressant. Nästa gång står Tidans scoutkår på tur att berätta om vad ni gör.
Bifoga gärna en bild, i separat jpegfil. Välkommen att skicka in!
Blat nr

Kår som skriver

Manusstopp

2
3
4
5
6

Tidan
Töreboda
Vedum
Väring
Active scout

18 mars
15 maj
15 augusti
16 september
15 november
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Nya uppgifter i Matrikeln
Töreboda scoutkår
Kårutbildare
Frida Dahlström
Utmanarrepresentant Sofia Ek
al Spårarscout
Daniel Johansson
al Upptäckarscout Adrian Andersson
Materialförvaltare Joel Arvidsson

frida@knatten.eu
0706-705711
ek.sofia@hotmail.se
dane_dj@live.se
adde.a96@hotmail.com
joel.arvidsson@hotmail.com 0722-243770

Karlsborgs scoutkår
al Spårarscout
Lisa Lundkvist
al Upptäckare- och
Äventyrarscout
Fredrik Lundkvist lundkvist78@gmail.com
al Utmanarscout
Fredrik Lundkvist lundkvist78@gmail.com
Materialförvaltare Fredrik Lundkvist lundkvist78@gmail.com
Hemsida
www.karlsborg.scout.se

0721-945598
0733-886424
0733-886424
0733-886424

Gå in på kurskatalogen
och se vilka kurser som
kommer att hållas inom
västra regionen

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/
Kurstillfällen som är upplagda hittills under våren:
Leda avdelning del 1 27-28 april i Apelhult, Västgöta södra
del 2 25-26 maj i Apelhult, Västgöta södra
Leda scouting

en helg 2-3 mars, plats meddelas inom kort på hemsidan

Leda scouting i korthet 24 februari, Påskberget Varberg
Leda scouting/Redo för naturen kombo
en helg 6 -7 april, Göteborg
Mer info i kurskatalogen på Scouternas folkhögskolas hemsida där ni även
anmäler er.
www.scouternasfolhögskola.se/kurskatalog/
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Bonussystemet

(DST 2016-10-30)

För att uppmuntra kårer till samarbete och kårgemensamma aktiviteter har Skaraborgs
Scoutdistrikt ett bonuspoängsystem.
Distriktsstyrelsen ser bonussystemet som ett mycket bra system för att få återkoppling på
gemensamma arrangemang och aktiviteter.
Distriktsstyrelsen föreslår varje år vilket belopp som skall avsättas för bonussystemet.
Bonusgrundande villkor
Deltagare med medlemskap i kår inom Skaraborgs Scoutdistrikt samt folkbokförd inom
Västra Götalandsregionen krävs för att kunna söka poäng. Aktiviteten ska omfatta minst 3
timmar.
0,5 poäng/dag/deltagare
−
−

Distriktsarrangemang (ex. Vinterhajk, Distriktsdag) Deltagare 7 t.o.m. 25 år.
Av distrikt eller distriktets kårer arrangerade läger, hajker, träffar m.m. Deltagare från minst
två kårer inom Skaraborgs Scoutdistrikt krävs från 7 t.o.m. 25 år.

1 poäng/dag/deltagare
−

Kurs och arrangemang av kurskaraktär samt kårutveckling om den redovisas till DS.
Gäller även kurs som anordnas av annat distrikt/samverkansorganisation. 7 år och uppåt,
vuxna är bonusberättigade för utbildning.

2 poäng/dag/deltagare
−

Distriktsstämmor, Demokratijamboree, Scoutforum, Roverforum och liknande nationella
träffar som arrangeras av Scouterna där minst två kårer inom Skaraborgs Scoutdistrikt deltar.
Deltagare från 7 t.o.m. 25 år.

Ansökan skickas in till distriktet senast 1 februari. Ansökan ska innehålla uppgift om vad
arrangemanget gäller, datum samt deltagarnas namn och födelsedatum.

Användning av bonuspengarna
På Distriktsstyrelsens möte i maj tas beslut om fördelning av bonuspengarna utifrån inkomna
ansökningar. Pengarna blir disponibla senast i september samma år och kan sparas tills
kårerna önskar använda dem.
Pengarna kan användas som betalning av upp till halva kostnaden för kurser, aktiviteter,
hajker m.m. som är arrangerade av Skaraborgs scoutdistrikt, annat distrikt, Scouterna samt
samverkansorganisation till Scouterna. På arrangemang som ej är arrangerade av Skaraborgs
Scoutdistrikt krävs kopia på betalad faktura/kvitto.
Distriktsstyrelsen kan fatta beslut om avvikelser med hänsyn till aktivitetens
omfattning/utformning.

Har ni frågor om bonusansökan är det bara att ringa distriktskansliet tel 0761-41 28 01
En blankett för att underlätta ansökan finns att ladda ner från distrikts hemsida, samt
kommer att skickas med epost till kårens epostmottagare.
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TIDSPLAN 2019
Januari
15
Manusstopp Blat 1
19-20 Lång-DS

Juni-Juli-Augusti
3/6
Blat 3 kommer ut
14-20/7 Äventyrarviken
21-27/7 Utmanarviken
22-25/7 Vikenveckan
15/8
Manusstopp 4

Februari
1
Blat 1 kommer ut
1
Myskväll Utmanare och Rover *
2-3
Vinterhajk*
22
Thinking Day
27
DS-möte
Mars
1-2
14
18
21

OPV*
DS-möte
Manusstopp Blat 2
Distriktsforum*

April
1
10
10
13-14
23

Blat 2 kommer ut
DS-möte
Vårens distriktsstämma*
Öppningshelg Viken
Sankt Georg

Maj
11
12
15
22

Guldkniven*
Distriktsdagen*
Manusstopp Blat 3
DS-möte

September
2
Blat 4 kommer ut
7-8
Lång-DS
16
Manusstopp Blat 5
21
Scouternas dag
25
DS-möte

Oktober
1
Blat 5 kommer ut
10
Distriktsforum*
18-20 Jota/Joti
20
DS-möte
20
Höstens distriktsstämma *
26-27 Stängningshelg Viken

November
8-9
Hjorthajk*
15
Manusstopp 6

December
1
Blat 6 kommer ut
4
DS-möte

Mer info om bonussystemet finns på
www.skaraborg.scout.se eller
ring kansliet i Skara 0761-41 28 01

Aktiviteter som är markerade med * är
bonusberättigade. Bonus kan även sökas
för kårgemensamma aktiviteter och kårutveckling som meddelas distriktsstyrelsen
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