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Utsikten! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Så lägger vi ännu ett år bakom oss. 2019 är till ända och vi minns det som ett år med många 
glada stunder, härliga hajker och god gemenskap. Det är också ett år, som när det lider mot 
sitt slut, stänger ett decennium där Skaraborgs scoutdistrikt vuxit och nya kårer som anslutit. 
Det är tio år som varit fyllda med aktivitet, sång och skratt. Var och en av oss har sina egna 
minnen och erfarenheter från dessa år och jag ska därför inte ge mig på att göra någon 
allmängiltig sammanfattning. Vad jag dock kan säga är att det var under denna tid, närmare 
bestämt 2012, som jag själv blev aktiv inom distriktet och fick lära känna många nya 
människor utanför min egen kår. För mig har det varit mycket lärorika och utvecklande år, 
men framför allt har jag haft förbaskat roligt. När vi så tar steget in i 2020-talet hoppas jag 
att vi alla får ytterligare tio minst lika bra scout-år till som de vi nu lägger till historien! 
 

Framtiden bjuder dock inte löften om bekymmerslöshet. Vi står inför stora utmaningar på en 
global skala som aldrig tidigare. Klimathotet är inte längre en fråga om politik och åsikter 
utan ett rysligt faktum. I veckan utlyste EU-parlamentet nödläge för klimatet, vilket 
understryker allvaret av den situation vi alla befinner oss i. När självaste luften vi andas, 
vattnet vi dricker och jorden vi lever på är hotat kan vi inte vika undan. Det är inte en fråga 
om att bevara jorden bebolig för oss själva, utan för nästkommande generation och 
generationer efter dem. Det kanske viktigaste att ta med sig från 2019 är den rörelse av barn 
och ungdomar som slutit upp bakom den svenska miljöaktivisten Greta Thunberg och som 
visar att det finns en stor medvetenhet och vilja hos den yngre generationen att agera. Det är 
trots allt de som får ta konsekvenserna om vi inte gör det.  
Jag vill därför lyfta den vinterhajk som anordnades i Grästorp i februari med tema om FNs 
klimatmål, som ett exempel på hur vi scouter kan lyfta viktiga frågor i ett lekfullt 
sammanhang och dra vårt strå till stacken för en bättre framtid. När det nya årtiondet så snart 
tar sin början ser jag Scouterna som en självklar och alltmer relevant del i ungdomars fritid. 
Med löften om trygghet och glädjefylld gemenskap är vi alltid redo för framtidens 
utmaningar. 
 
/Ellinor Svärd, vice ordförande 
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Hej alla! 
 
Hoppas ni haft många roliga 
upplevelser i höst! Vi har kommit till 
mysmånaden december och nu står 
man inför utmaningen att ta till sig 
de fina decembertraditionerna man 
tycker om, men inte drabbas av 
julbrådskan. Lösningen är väl som 
vanligt prioritering J. 
 
Nu är stugkatalogen uppdaterad och 
ligger på hemsidan. 
Nya adressmatrikeln är också klar 
och kårens epostmottagaren har fått 
en digital version. En pappersvariant 
skickas också ut till varje kår. 
Det skulle vara intressant att veta om 
ni behöver matrikeln i papper eller 
om vi kan spara in detta utskick nästa 
gång. Ev skickas den endast till de 
som vill nästa år. 
 
Bonusansökningen ska som ni vet ha 
kommit in till kansliet senast 1 
februari, så jag vill gärna påminna 
om det här. Har ni frågor, är ni 
välkomna att höra av er till kansliet! 
Blanketten kommer att skickas ut till 
epostmottagaren. Det ligger också en 
blankett på hemsidan under ”ladda 
ner”. 
 
Det känns lite avigt att önska God jul 
så här tidigt men eftersom jag kanske 
inte träffar er innan dess passar jag 
på ändå. 
 
Ha det så skönt i helgerna 
 
God Jul och Gott Nytt År 
 
Kram / Solveig 

  
 
 

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

 
 
Blat 2020  Manusstopp Utgivning                 
 
1  15 januari 1 februari 
2  15 mars 1 april 
3  18 maj  1 juni 
4  15 augusti 1 september 
5   15 september 1 oktober 
6  15 november 1 december
  
Ansv utgivare: Distr.ordf Tobias Fransson 
tel: 0730-40 31 19 
Redaktion: Skaraborgs scoutdistrikts kansli 
Solveig Ekman, tel 0761-41 28 01 
 
Blat är upplagt på distriktets hemsida 
www.skaraborg.scout.se 
 
Adress: 
Skaraborgs scoutdistrikt 
Green Tech Park 
Gråbrödragatan 11 
532 31 SKARA 
 
Telefon 0761-41 28 01 
Epost: info.skaraborg@scouterna.se 
Hemsida: www.skaraborg.scout.se 
 
Kansliet är stängt runt jul och nyår.  
Exakta tider meddelas på hemsidan i 
december. 
Öppettider för kansliet 
Måndagar 09-15  
Tisdagar   09-15 
Onsdagar 15-20 
Torsdagar 09-15 
Lunch kl 12-13 
(Med reservation för ändringar.)  
 
Välkomna att titta förbi!                         
Ring gärna innan för säkerhets skull för att 
veta att jag är på plats. 
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Active	scout

Hösten hos Active scout har varit en 
höst med full fart. Vi har blivit fler i 
alla åldersgrupper och kör tre 
grupper/vecka. Under terminen har vi 
hunnit med mycket varierande saker. 
Allt från att lära oss knopar och eldar 
till att gå mörkerspår och grilla 
kanelbullar. 
 
 
Grilla kanelbulle brukar vara ett 
mycket uppskattat inslag och väldigt 
enkelt att göra. Fixa vanlig bulldeg, 
grilla det på en pinne precis som 
pinnbröd, pensla på smält smör och 
strö på kanel och socker. 
 
 
En annan kväll såg vi vem som kunde 
göra den största såpbubblan av 
spårarna.  
När man fick till rätt blandning och 
den rätta tekniken blev bubblorna 
stora.  
 
Hälsningar från Active scout / 
Oscar Emilsson 
 
 

 
 
 
 

Kårer som skriver i Blat  
 
I varje nummer skriver en scoutkår om något de gjort, i detta Blat fick vi läsa om Active scout 
i Lidköping.  ”Kåren sida” är 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 tar upp, ett avdelningsmöte är också 
intressant. Nästa gång är det Dala scoutkår som står på tur att berätta.  
Bifoga gärna en bild i separat jpegfil! Välkomna att skicka in! 
 
Blat  Manusstopp   Kår 
1  15 januari   Dala KM 
2  15 mars   Essunga 
3  18 maj    Falköping 
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Min	Jamboree-resa	

 
 
Jag heter John Engström och är 17 år- Jag är med i Dala scoutkår och tänkte här berätta om 
min resa till World Scout Jamboree i USA. 
Min resa pågick nästan en månad, med två veckors rundresa till New York, Philadelphia och 
Washington.  Sedan två veckors läger på ett lägerområde i West Virginia.  
Men resan började på Landvetter i Göteborg, där vi skulle flyga till Frankfurt och sedan 
vidare till New York, för att börja från början. När vi landade i New York åkte vi till ett 
scoutcamp som Boy Scout of America hade. Det var på sådana ställen vi bodde. 
 
På dagarna i New York, så hann vi besöka frihetsgudinnan och Elise Island. Där fick vi se hur 
det var att emigrera till USA på 1800-talet. Sedan var vi vid Ground Zero (World Trade 
Center). Vi var även speciellt inbjudna till FN:s högkvarter för att bl.a se på säkerhetsrådet, då 
vi gick en rundvisning. Det fanns även fritid, då man fick gå runt i staden för att kunna 
utforska i sin egen takt och se vad man själv vill.  
Sedan bar det iväg till Philadelphia där vi fick se hur den amerikanska konstitutionen var 
skriven. Vi fick även skriva vår egen i patrullerna. Philadelphia hade, jämfört med New York, 
mindre skyskrapor och mindre folk. Här fick vi även provsmaka philly cheesesteake , som är 
Philadelphias ”nationalrätt” kan man säga. Naturligtvis var det fritid här också, vilket betydde 
samma sak som i New York, shopping. 
Sist på rundresan åkte vi till Washington. Där fick vi inte bo på ett scoutcamp utan på ett 
collage i centrum. Vi gick en rundvandring kring hela staden för att se alla de stora 
monumenten, som Lincolnmonumentet, och även kända platser, Vita huset m.m. Det var extra 
speciellt när vi var i Washington, för det var exakt 50 år sedan månlandningen. Nasa hade 
ställt upp informationsmaterial utanför Air and Space Museum.  
Men naturligtvis så fanns det fritid här också. 
 
Innan lägret började möttes alla svenska scouter 
upp på ett ställe som heter Huntington. Det var 
lite ”fest” men även så man kunde träffa och lära 
känna andra scouter innan lägret började. Efter två 
nätter var det dags att åka in på lägret, det som vi 
har väntat på i två veckor. 
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Det var dags att åka in på världens största scoutläger, det är något som är obeskrivligt. Så 
första dagen handlade om att sätta upp tälten och lära känna området där vi skulle bo i nästan 
två veckor.  

Vad fanns det att göra på läger-området 
och vad var speciellt under just det här 
lägret? Lägrets tema var ”Unlock a new 
world” och som jag kan förstå, så 
handlar det om att vi yngre ska ta hand 
om vår värld. Det är vi som kommer att 
få ta hand om miljön och relationer 
bland alla människor så det inte blir 
mera krig mm.   

Men lägret handlade inte bara 
om det, utan det fanns även fasta 
aktiviteter på lägerområdet.  
Bl.a ziplines, höghöjdsbanor, 
vattenhinderbanor, paddling, 
skytte och mycket mera.  
Jag tyckte det var en otrolig 
känsla att sitta och titta på en 
drönarshow med över 500 
drönare tillsammans med 50 000 
andra scouter. Men även att lära känna nya vänner från Sverige och resten av världen.  
Det är en resa som jag aldrig kommer att glömma. Det är något som alltid kommer att finnas 
kvar i mitt liv och får ni chansen att göra en sådan resa, så GÖR DET!  

 
 
Jag ser fram emot återträffen! 
/John Engström, Dala scoutkår 
 
 

 

 

    Tack! 
Vikengruppen vill framföra sitt 
största och varmaste tack till 
Kåke, Karl-Åke Hell,  
för hans jobb med att dra upp 
cementringarna under 
stängningshelgen på Viken.  
Ett långt och kyligt dopp i mitten 
av oktober.  
 

TACK!  
scoutkramar från alla oss i 
Vikengruppen!  
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Äventyrarviken	
 

Under sommarens 
Äventyrarviken deltog 27 
ungdomar från kårer runtom i 
Skaraborg samt några utanför.  
 
På söndag var det inryckning. 
Då fick deltagarna bygga upp 
sin lägerplats med sovtält, 
matplats och spis för att laga 
mat på. Årets tema för lägret 
var pirater och verkar ha varit 
uppskattat bland deltagarna 
såväl som ledarna. Även köket 
följde årets tema med många intressanta 
matval. 
 
     Tisdagens aktivitet var bland annat 
båtbygge. Deltagarna fick fri tillgång till 
olika skräpmaterial och fick på egen hand 
konstruera en båt. Senare i veckan hade vi 
tävling då båtarna skulle bedömas i tre olika 
kategorier. Snyggast, snabbast och stabilast. 
En otroligt krävande uppgift och scouterna 
fick träna många olika egenskaper. 
 
     På onsdagen tog vi oss iväg 
på en vandring och avslutade 
med att paddla ut till Älgön för 
en fika. Under vandringen fick 
deltagarna lösa uppgifter och 
samarbetsövningar för att ta sig 
vidare. Som pris fick de bitar 
av en skattkarta. På Älgön fick 
de den sista biten och vi 
paddlade snabbt tillbaka till 
lägergården för att söka efter 
den stulna skatten. Med Guldmynt av 
choklad firade vi vår seger med filmkväll.  
 
 
 

 
    På torsdagen spelades krabbfotboll på såpa 
och sedan hade vi den årliga festen där vi 
pyntat paviljongen och fick smaka på riktigt 
god mat. Festen följdes av ett lägerbål med 
låtar och spex speciellt utvalt för temat 
pirater och sjörövare.  
     
På fredagen var det dags att riva lägerplatsen. 
Plocka ihop tält och skrubba allt grundligt så 
det är i gott skick till nästa läger. Trots det 

slitsamma arbetet hade vi mycket 
roligt tillsammans och det var 
snabbt avklarat. Ett spännande 
vattenkrig tillsammans med ledare 
och besökare fick avsluta dagens 
aktiviteter. Sista natten sov 
deltagarna inne i paviljongen 
tillsammans med alla sina nya 
vänner. Där diskuterades många 
framtidsplaner om återträffar och 
hajker tillsammans. 
På lördagen var det dags att åka 

hem. Glada och trötta men med många 
härliga minnen sa vi hejdå till varandra. 
Kanske ses vi nästa sommar?  
Ledarna på Äventyrarviken/  Marcus Wahrén 
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Hjorthajken	
 

 

 

 

 Vy över Skövde stad från Billingen. Det var en mycket trevlig hajk! Fyra patruller deltog och 
det var en härlig kväll-natt och morgon. Hälsningar/ Hanna Asp, Programgruppen 
	
Grattis till patrull Ekorrarna från Lidköpings scoutkår  
som tog hem Hjorthajkstrofén! 

Vi är Ekorrarna från Lidköpings scoutkår. 
Vi består av fyra scouter och en ledare. 
Att vara med på Hjorthajken har varit en 
upplevelse vi aldrig kommer att glömma. 
Vi alla kom närmare varandra när vi gick 
där i mörkret och läste karta tillsammans.  
 
Det var så mysigt att gå i snön och prata 
med varandra. Vi alla tyckte att det var 
lite jobbigt och tröttsamt eftersom det var 
så sent, men så fort vi såg nästa station 
blev alla fyllda av glädje och energi. På 
stationerna var det jättekul och vi 
samarbetade superbra tyckte vi och vi 
klarade alla.  
 
När vi vann blev vi överraskade för vi 
hade inte tänkt oss att vi, just vi skulle 
vinna. Vi alla blev också självklart 
superglada och stolta över oss själva. 
//Ekorrarna 
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Distriktsstämma	20	oktober	
 
Skövde scoutkår var värd för höstens distriktsstämma och ett trettiotal medlemmar mötte upp 
i den gemytliga scoutstugan i Hentorp. 
Stämman besöktes även av utvecklingskonsulenten Emma Eineskog och Julia Carlbäcker från 
Sensus studieförbund, som informerade om hur de kunde vara till nytta. 
Efter de inledande punkterna, påverkanstorg och fika var det dags för besluten. 
Motionen 1 angående bevarande av märken bifölls. Anvisningar för hur märken kan sparas i 
Scouternas museum, kommer att skickas till kårerna samt redovisas i Blat. 
Motion 2 angående subventioner av resekostnader för utbildningar avslogs. 
Verksamhetsplanen godkändes med tillägget att distriktsstyrelsen, med hjälp av 
fadderverksamhet, ska fånga upp kårer som inte deltar på distriktets aktiviteter. 
Budgeten 2020 fastställdes och medlemsavgiften blir 37.50 kr per termin. Vidare beslutades 
att distriktsstyrelsen ska sträva mot ett positivt ekonomiskt resultat senast år 2021. 
Efter genomgång av tidsplan och långtidsplan följde valen av distriktets funktionärer enligt 
valberedningens förslag. 
Efter stämmans avslutning fick stämmans ordförande Fredrik Ödeen en blombukett för 
skickligt ordförandeskap och värdkåren Skövde tackades med en bok. 
Distriktets kassör Kåke slutar vid årsskiftet och han avtackades för sitt fina arbete. Även Dala 
scoutkår uppvaktades då de firar 75-års jubileum. 
Tack Skövde för trevligt värdskap! 
 
Distriktets funktionärer 2020 
 
Funktion Namn, kår 
 
Distriktsstyrelsen 
Distr.ordf.  Tobias Fransson, Skara  
Vice distr.ordf  Ellinor Svärd, Lidköping 
Distr.kassör  Håkan Tropp, Mariestad 
Ordf program- 
gruppen Johannes Lundgren, Vedum 
Ds ledamot i 
Programgrp     Adrian Andersson, Töreboda 
Ordf Viken- 
gruppen Henrik Johansson, Väring 
Ds ledamot i 
Vikengrp Jens Kjaer, Väring 
PRAks          Sofie Hassel Hedihn, Distr.kår 
Ungdoms- 
Ledamot  Embla Ågren, Forshem 
 
Revisorer 
Revisor 1 Mats Olsson, Nossebro 
Revisorsuppl Mats Beckman, Skara 
Revisor 2 Kenneth Andersson, Vedum 
Revisorsuppl   Lars Carlsson, Väring 
 
Distriktets krisgrupp 
Ledamot Karl-Åke Hell, Väring 
Ledamot Marianne Sjöblom, Skara 
Ledamot Kenneth Andersson, Vedum 

Ledamöter i arbetsgrupper och stiftelsen 
Viken Rosendala 
Programgruppen 
Ledamot Elina Fridenthal, Grästorp 
Ledamot Hanna Asp, Falköping 
Ledamot Eigil Hansen, Väring 
 
Vikengruppen 
Ledamot Marcus Wahrén, Forshem 
Ledamot Hedvig Mehrén, Väring 
Ledamot Martin Eklund, Töreboda 
Ledamot  Oskar Bergkvist, Väring 
Ledamot Joakim Reosengren, Ryd 
 
Distriktets representant i Stiftelsen Viken 
Rosendala 
Ledamot 1 Oskar Bergkvist, Väring 
Ledamot 2 Joakim Rosengren, Ryd 
Ledamot 3 Mikael Andersson, Distr.kår 
Suppleant 1 Marcus Wahrén, Forshem 
Suppleant 2 Fredrik Ödeen, Skövde 
Suppleant 3 Henrik Johansson, Väring 
Revisor  Kenneth Andersson, Vedum 
Suppleant Mats Olsson, Nossebro 
 
Valberedning  
Sammankallande Mats Olsson, Nossebro 
Ledamot        Rebecca Andersson, Forshem 
Ledamot Olivia Solman, Lidköping 
Ledamot Erik Mellblom, Skövde 
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Hemsideskurs	
	
 

Den	6:e	november	genomfördes	en	hemsideskurs	i	Skara.	Mika	Metsä	var	kursledare	och	
sex	personer	kom	för	att	få	tips	om	hur	de	nya	funktionerna	kan	hanteras	för	hemsidor	i	
Scouterna	ny	webbportal.	

Kårer	som	vill	ansluta	sig	till	Scouternas	webbportal	kontaktar	
nykarwebb@scouterna.se	för	att	bli	registrerade.	

	

	

Emma Eineskog, från Västra kansliet, 
är ny utvecklingskonsulent som gärna vill  
komma ut till distriktets kårer och hälsa på. 
 
- Jag vill gärna träffa er, se hur ni har det och berätta 
vad jag kan erbjuda. Mycket kan även skräddarsys,  
för att passa just vad er kår önskar. 
Även om ni inte har något behov av min hjälp just nu, 
kan jag komma för att vi ska lära känna varandra och 
etablera kontakten. 
 
Välkommen att boka in ett besök av mig, varför inte 
redan i januari. 
Telefon: 0766-23 25 31 
Epost: emma.eineskog@scouterna.se 
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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 
Västragötalandsregionen krävs för att kunna söka poäng. Aktiviteten ska omfatta minst tre 
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. 
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Myskväll för Utmanare- och Rover scouter 

Alla	utmanar-	och	roverscouter	är	välkomna	på	myskväll	och	
	välkomna	att	stanna	kvar	som	funktionärer	under	Vinterhajken.	

Var: Värings Scoutstuga 

När: Myskväll fredagen 7 februari, Vinterhajken 8-9 februari. 

Tid: Start kl. 19.00 på fredag, slut kl. 11.00 på söndag 

Pris: 100 kr för myskvällen. (Summan faktureras respektive kår). 

Ni bjuds på middag på kvällen och frukost dagen därpå. Stannar ni kvar som funktionärer 
under Vinterhajken bjuds ni på enklare lunch, middag samt frukost utan extra kostnad. 

Vi sover inomhus på golvförläggning, men man kan medta eget tält om så önskas. 

Myskvällen kommer i huvudsak ske inomhus, men ha med kläder efter väder. Vinterhajken 
kommer i huvudsak ske utomhus. Ta med den utrustning ni önskar ha för en dag ute på 
station. 

Anmälan görs senast söndagen den 2/2 till info.skaraborg@scouterna.se 
Meddela deltagarnas namn, födelsedata, kår samt eventuell specialkost. 
Eventuell avanmälan görs senast 48 timmar innan aktiviteten börjar. Därefter faktureras 
myskvällen. 
 
Kontaktperson: Skaraborgs scoutdistrikts programgrupp 
Johannes Lundgren  0708-607713   johannes.lundgren@hotmail.com 
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Vinterhajken 2020 

 
 

Vem är din favoritkaraktär? En person, en snögubbe, kanske en ren? 

Ja, det finns många man kan stöta på i denna fantastiska vintervärld! 

Så packa väskan och kom å hälsa på i denna magiska vintervärld!  
 

Vinterhajken	är	en	hajk	för	spårarscouter,	upptäckarscouter	och	äventyrarscouter. 
	Var:	Värings	scoutstuga	

	När:	Lördag	8	februari	–	söndag	9	februari	2020	
Tid:	Start	ca	kl.	10.00	på	lördag,	slut	kl.	11.00	på	söndag		
(för	spårarscouter	är	det	slut	kl.	22.00	under	lördagen)		
	Pris:	120	kr	per	deltagare	(kostnaden	faktureras	kåren)	

	På	hajken	bjuds	det	på	middag	och	kvällsmacka	under	lördagen	samt	frukost	på	söndagen.		
Ta	med	egen	lunch	som	äts	ute	på	vandringen	under	lördagen.	

	Upptäckarscouter	sover	inomhus,	äventyrarscouter	sover	utomhus	i	eget	medtaget	tält.	
Ledare	eller	annan	vuxen	från	den	egna	kåren	ansvarar	för	scouterna	under	vistelsen	på	

hajken.	

	Anmälan	görs	senast	söndagen	den	2/2	till	info.skaraborg@scouterna.se	
Meddela	deltagarnas	namn,	födelsedata,	kår	samt	eventuell	specialkost.	

Ev	avanmälan	görs	senast	48	timmar	innan	start,	därefter	faktureras	hajken.	

	För	mer	info,	kontakta:	
Johannes	Lundgren	–	070	860	77	13	

	

Välkomna!	
Skaraborgs	scoutdistrikts	programgrupp	
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Tidsplan 2020 
 
Januari 
15 Manusstopp Blat 1 
18-19 Lång-DS 
25-26  Leda Väst Flämslätt * 
 
Februari 
3 Blat 1 kommer ut 
7 Myskväll för Utmanare/Rover* 
8-9 Vinterhajk * 
26  Ds-möte 
 
Mars 
15  Manusstopp Blat 2 
18  Ds-möte 
19  Distriktsforum * 
 
April 
1 Blat 2 kommer ut  
15 Ds-möte 
15 Vårens distriktsstämma * 
18-19 Öppningshelg Viken  
23  Sankt Georg 
 
Maj 
16-17 Guldkniven * 
17 Distriktsdagen* 
18 Manusstopp Blat 3 
19 Ds-möte (tisdag) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Juni-Juli-augusti 
1/6 Blat 3 kommer ut 
12-18/7 Äventyrarviken 
19-25/7 Utmanarviken 
20-23/7 Vikenveckan 
v 31 Regionsläger * 
16/8 Manusstopp Blat 4 
 
September 
1 Blat 4 kommer ut 
5-6 Lång-Ds 
15 Manusstopp Blat 5 * 
21 Scouternas dag 
23  Ds-möte 
 
Oktober 
1 Blat 5 kommer ut 
8 Distriktsforum* 
16-18  Jota-Joti 
18 Ds-möte 
18 Höstens distriktsstämma* 
24-25 Stängningshelgen Viken 
 
November 
6-7 Hjorthajk * 
15 Manusstopp Blat 6 
 
December 
1 Blat 6 kommer ut 
2 Ds-möte 
 
 
 
Aktiviteter som är markerade med * är 
bonusberättigade. 
Bonus kan även sökas för kårgemensamma 
aktiviteter och kårutveckling. 
Mer info om bonussystemet ligger på 
distriktets hemsida 
https://skaraborg.scout.se/ladda-ner/ 
Eller ring kansliet 0761-41 28 01 
 
 
  
 

  


