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PROGRAM WASAKÅREN VÅREN 2020 

När Vad 

Januari  

8 januari KS 

11 januari 
Kl. 10 – 16 
Lördag 

Terminsupptakt för Funktionärer, Ledare, Utmanare och Rovers i 
Djupviken. Reflektion på hösten, Informationsutbyte och planering. 
 

19 januari Grenträff (verksamhetsplan 2020) Distriktet 

29 januari KS 

Februari  

1 februari fredag Terminsprogram till arbetsgruppen för hemsida och information: 
terminsprogram@wasakaren.se (Bjerne) 

11 februari tisdag Lägerafton 

15 – 23 februari Sportlov (vecka 8) 

16 februari Sista anmälningsdag till sommarlägret 

22 februari World Thinking day, aktivitet och märke finns, 100% scout 

24 februari måndag Sista anmälningsdag till Upplandskurserna 2020 

24 februari måndag KS (Få ut kallelse till kårstämman 4 veckor innan) (Preliminärt datum) 

Mars  

3 mars tisdag Föräldragillet har möte 

4 mars onsdag Motionsstopp till distriktsstämman (4 veckor innan) 

7 mars lördag Motionsstopp till kårstämman (3 veckor innan) 

9 mars måndag KS (Svara på motioner och skicka handlingar 2 veckor innan) 
(Preliminärt datum) 

21 – 22 mars  
Lördag – söndag 

Upplandskurserna 2020, Sigtuna folkhögskola 

23 mars måndag KS (Preliminärt datum) 

28 – 29 mars 
Lördag (– söndag) 

Kårstämma (Förutom det vanliga gå igenom handlingarna till 
distriktsstämman) 

April  

1 april onsdag Distriktsstämma, arr. Almtuna 

4 – 13 april 
Lördag – måndag 

Påsklov (vecka 15) 

20 april måndag KS (Preliminärt datum) 

23 april torsdag St. Georg, Djupviken 

25 april lördag Miniatyret; Tävling för distriktets spårare, arr. Svartbäcken 

https://d.docs.live.net/1c800cc2dffb86dc/Dokument/Scout/KS%202018-12-12/www.wasakåren.se
mailto:terminsprogram@wasakaren.se
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När Vad 

25 april lördag Upptäcktsresan; Tävling för distriktets upptäckare, arr. Svartbäcken 

30 april torsdag Valborgsmässoafton 

Maj Bromöten! 

1 maj fredag Första maj 

9 maj lördag Fixardag i Djupviken 

11 maj måndag KS (Preliminärt datum) 

15 – 17 maj 
Fredag – söndag 

Smugglarhajken 

21 maj torsdag Kristi himmelsfärd 

Juni  

5 juni fredag Studenten 

6 juni lördag Sveriges nationaldag; Fanborg? 

9 juni tisdag Skolavslutning 

? Spårarlägret 

15 juni måndag KS (Preliminärt datum) 

x juni ? Lägerledarträff 

30 juni tisdag Närvaroredovisning klar 

Juli  

25 juli lördag –  Sommarläger! 

Augusti  

1 augusti lördag Hemkomst från sommarlägret 

2 augusti söndag Stora disk-dagen. Här tar vi hand om tält, kök och övrig utrustning som 
behöver vårdas efter varit med på sommarlägret. Föräldrar behövs. 

11 augusti tisdag KS (Preliminärt datum) 

15 – 16 augusti 
Lördag – söndag  

Terminsupptakt för Funktionärer, Ledare, Utmanare och Rovers i 
Djupviken. Reflektion på hösten, Informationsutbyte och planering. 
Övernattning för de som vill. (Preliminärt datum) 

17 augusti måndag Skolan börjar 

 

Andra möjligheter: 

TG Treklöver Gilwell Norden (Treklöver-Gilwell Nordic) Summer 2020 – Sista 

anmälningsdag 31 januari 2020 

Treklöver Gilwell Tre vatten – Sista anmälningsdag 28 februari 2020 

För scoutledare som varit ledare minst 3 år och bör vara 23+ år 

Gröna spåret  Sista anmälningsdag – 31 mars 2020, för scouter fyllda 18 år vid spårstart 

https://d.docs.live.net/1c800cc2dffb86dc/Dokument/Scout/KS%202018-12-12/www.wasakåren.se
http://gronasparet.scout.se/
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Blå hajken Forsfararna Sista anmälningsdag – 29 februari 2020, för utmanare födda 2004 och 

tidigare, rover & ledare 

Blå hajken Jägarna Sista anmälningsdag – 29 februari 2020, för utmanare födda 2004 och 

tidigare, rover & ledare 

Explorer Belt Spanien eller Wales. Sista anmälningsdag – 31 januari 2020, för scouter 16 – 

20 år 

Vasaloppshajken Dalarnas scoutdistrikt 

Snåriga skäggen Sista anmälningsdag – 11 januari 2020, för utmanare, rover och ledare 

Tunnelbanejakten Sista anmälningsdag – 20 april 2020, från 13 – 99 år 

Intressekurs – Fjälläger Sista anmälningsdag – 05 maj 2020, för äventyrare och utmanare 

Anpassat ledarskap Webbkurs 

Välkommen till Anpassat ledarskap – webbkurs 

Här lär du dig anpassa ditt ledarskap så att det funkar bättre för barn och 

unga med till exempel ADHD eller autism. I kursen ingår metoder som 

underlättar för alla i gruppen, både ledare och deltagare. Kursen vänder sig 

till ledare för barn och ungas fritid, och är skapad av Scouterna och 

Friluftsfrämjandet. 

Utbildardagarna 2020 Sista anmälningsdag – 31 januari 2020.  

Är du utbildare, eller sugen på att bli och/eller få veta mer om vår 

utbildningsorganisation? Då hoppas vi att du vill komma och inspireras, 

utvecklas/utveckla och nätverka på Utbildardagarna 2020!  

Ett tips är att boka in sig på Utbildartåget 2020 som går Stockholm – 

Hamstad ToR. 

Friluftsledarkurs – Vinterfjäll Friluftsledarkurs vinterfjäll är en fördjupande utbildning i friluftsliv och 

Del 1 ledarskap knutet till friluftslivet på fjället. Sista anmälningsdag – 16 mars 

2020. 

Intressekurs – Händer 2020 Hantverkslägret på Vässarö för dig som älskar att arbeta med händerna. 

Kursen Händer startade 1993 och är ett ledarläger där vi lär ut traditionellt 

hantverk med målet att bevara och föra vidare traditioner och kunskap. 

Sista anmälningsdag – ?  

Leda kår Sista anmälningsdag – 9 februari 2020. Går i Stockholm våren 2020. 

Leda patrull Sista anmälningsdag – 1 februari 2020. Leda Patrull Påsk 2020. Leda Patrull 

är en rolig och lärorik kurs för 2:a och 3:e-års äventyrsscouter. Gilwell. 

Leda scouting Sista anmälningsdag – 23 januari 2020. Leda scouting är utbildningen för 

dig som är ny som ledare eller inte tidigare har deltagit i någon 

scoutledarutbildning. För Ledare, Utmanare och Rovers. Kallhäll den 1 

februari. 

Redo för naturen – Dagstur Sista anmälningsdag – 28 februari 2020. Redo för naturen – Dagstur är en 

Eskilstuna cirka 6 timmar lång kurs i grundläggande friluftsliv. Kursen bygger på ett 

praktiskt upplevelsebaserat lärande ute i naturen där du får lära dig 

friluftsliv genom att leva friluftsliv.  

Redo för naturen –  Sista anmälningsdag – 1 april 2020. Redo för naturen – Övernattning är en  

https://d.docs.live.net/1c800cc2dffb86dc/Dokument/Scout/KS%202018-12-12/www.wasakåren.se
http://blahajken.scout.se/forsfararna/
http://blahajken.scout.se/jagarna/
http://www.scoutservice.se/lager-och-aventyr/scouternas-arrangemang/explorer-belt/
https://www.facebook.com/vasaloppshajken/
https://scoutkansliet.se/snariga-skaggen/
https://tunnelbanejakten.se/
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/sommarfjallhajk/
https://scouterna.luvit.se/anpassat/index.aspx?ReturnUrl=%2fanpassat
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/utbildardagarna-2020/
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/utbildartaget/
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/vinterfjall-del-1/
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/vinterfjall-del-1/
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/hander/
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-kar-stockholm-var-2020/
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-patrull-pask-2020/
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-i-kallhall-2020/
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/redo-for-naturen-dagstur-eskilstuna/
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/redo-for-naturen-dagstur-eskilstuna/
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/redo-for-naturen-overnattning-eskilstuna/
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Övernattning Eskilstuna cirka 24 timmar lång kurs i grundläggande friluftsliv med övernattning i 

naturen. 

https://d.docs.live.net/1c800cc2dffb86dc/Dokument/Scout/KS%202018-12-12/www.wasakåren.se
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/redo-for-naturen-overnattning-eskilstuna/

