
 

SCOUTART 2021 

   
Utmanare Rover Ledare 

 

En tävling för Utmanare, Roverscouter och Ledare i Norra Smålands Scoutdistrikt. 
 Samtidigt är det ett försök att inspirera till digitala scoutmöten. 

 

 

 

 

 

 

Ni kommer att få fyra olika uppgifter. Det gäller att ni i er patrull tolkar uppgifterna på ett scoutigt sätt och sedan 
lämnar in era alster gärna tillsammans med kort beskrivning av er tolkning.  
Patrullen ska bestå av 2-4 scouter, alla patruller tävlar i samma klass, så det är okey att blanda scouter från olika 
avdelningar om kåren så önskar. 

De fyra uppgifterna är: 

1. Tolka en känd tavla 
2. Tolka en känd staty 
3. Spela in en musikvideo 
4. Gör ett Stravakonstverk 

Extra poäng kommer att ges om ni har en sammanhållen berättelse/idé/röd tråd  för alla era inlämnade bidrag. 
Vinster kommer att delas ut för totalplacering 1,2 & 3, hedersomnämnande kommer publiceras för deluppgifterna. 
Exakt tidpunkt för den digitala prisceremonim kommer att meddelas i början av februari.  

FAKTARUTA 

Kostnad: 0kr 
Patrullstorlek: 2-4 scouter (corona...) 
Copyright: Genom att delta ger ni Scouterna rätt att använda era alster 
Senast inlämning 21 februari 
Frågot: Norra Smålands Scoutdistrikts sida på Facebook 
Övrigt: Varje scout kan bara delta i en patrull 



ScoutArt 2021 
 

UPPGIFT 1, Tolka en tavla  
 

Ni skall göra en tolkning av ett av dessa konstverk.  

 

Tavla 1, Karl XII:s likfärd  Tavla 2, Grindslanten 

  
  
Tavla 3, Adams skapelse Tavla 4, Pojken som aldrig var rädd 

  
 

 

Bedömning 
 

Poäng ges för  

 Hela patrullens delaktighet 
 Påhittghet / Nytänkande 
 Scoutanknytning 

 

Inlämning 
Maila er bild till: scoutart@huskvarnascout.se  
Beskriv gärna er bild kortfattat i mailet 

Glöm inte att skriva scouternas namn, patrullnamn och scoutkår i mailet. 
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UPPGIFT 2, Tolka en staty 
 

Ni skall göra en tolkning av en av dessa statyer. 

 

Staty 1, Iwo Jima Marine Corps War Memorial Staty 2, Florence Nightingale 

  
  
Staty 3, Den lille havfrue Staty 4, Med handväskan som vapen 

  
 

OBS, Naturligtvis är det okey att visa hud, men era tolkningar ska inte vara nakna! 

 

Bedömning 
 

Poäng ges för  

 Hela patrullens delaktighet 
 Påhittghet / Nytänkande 
 Scoutanknytning 

 

Inlämning 
Maila er bild till: scoutart@huskvarnascout.se  
Beskriv gärna er bild kortfattat i mailet 

Glöm inte att skriva scouternas namn, patrullnamn och scoutkår i mailet 
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UPPGIFT 3, Spela in en musikvideo 
 

Spela in en musikvideo, gärna med sång, ny text, dans och en finfin video, där ni förmedlar ert budskap till de 
imponerade tittarna. 

 

 

Bedömning 
Poäng ges för  

 Hela patrullens delaktighet 
 Påhittghet / Nytänkande 
 En tydlig berättelse genom hela videon 
 Dans 
 Sång 
 Scoutanknytning 

Den tekniska kvalitén är inte avgörande, ni behöver inte använda en actionkamera, quadrocopter, eller fräsiga 
ljuseffekter. Det är er finurlighet, lekfullhet och engagemang som är avgörande.  

 

Ni får gärna göra en extra video, en ”behind the scenes” där ni visar hur det gick till och några av era bloopers. 

 

Inlämning 
Maila er länk till: scoutart@huskvarnascout.se  
Beskriv gärna er video kortfattat i mailet 

Glöm inte att skriva scouternas namn, patrullnamn och scoutkår i mailet 

 

Tänk på att videon skall vara nåbar utan inloggning. 
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UPPGIFT 4, Stravakonstverk 
 

Patrullen skall utföra ett Stravakonstverk med scoutanknyning, hela patrullen skall delta! 

Mobiltelefonen skall bäras av en scout, det är alltså inte okey att skicka telefonen med exempelvis en quadrocopter. 

 

Ni får gärna göra en video eller bilddokumentation där ni visar hur det gick till när spelade in ert konstverk. 

 

 

Exempel 

   

 

Bedömning 
 

Poäng ges för  

 Påhittghet 
 Scoutanknytning 

 

 

Inlämning 
Maila er länk till: scoutart@huskvarnascout.se  
Beskriv gärna er verk kortfattat i mailet 

Glöm inte att skriva scouternas namn, patrullnamn och scoutkår i mailet 

 

Tänk på ert stravkonstverk skall vara nåbart utan inloggning. 


