
    

Äventyrarna VT - 2021 
 

Vi kliver in i ett nytt år med en utmanande tid bakom oss. Vi i Scoutkåren Vikingen är stolta 

över hur alla ställde om och gjorde det bästa utifrån de förutsättningar som var förra året. 

Med siktet framåt anpassar vi oss och vår verksamhet kontinuerligt i enlighet med 

myndigheternas rekommendationer. Styrelsen i Scoutkåren Vikingen Ekeby har därför 

beslutat, i enlighet med de restriktioner som finns på såväl lokal som generell nivå, att 

vårterminen 2021 startar vecka 4. Det betyder att Äventyrarscouterna har sitt första möte 

onsdagen 27/1 kl 18.30.  

 

Vi planerar för att de två första mötena kommer att vara digitala. Sedan är vår förhoppning 

att vi ska kunna ha med fysiska möten, men är samtidigt beredda på att snabbt kunna 

anpassa verksamheten om situationen kräver det. Vi håller oss ständigt uppdaterade om 

läget och konsulterar vid behov med såväl kårstyrelse som kommunledning för kultur och 

fritid. De anpassningar som görs på de fysiska mötena är bl.a. följande:  

• Alla närvarande scouter och ledare ska vara symtomfria. 

• Alla möten sker uteslutande utomhus. 

• Vi kommer vara max 8 personer i grupperna (patrullerna), inga storsamlingar. 

• Alla håller avstånd till varandra samt håller sig till sin grupp. 

• Det finns möjlighet till handtvätt samt handdesinfektion. 

• Vi delar inga redskap med varandra. 

• Vi undviker lekar som innebär fysisk kontakt. 

• Ansvarig ledare gör inför varje möte/aktivitet en riskbedömning för att se över att vi 

kan genomföra mötet på ett säkert sätt.  

 

Vi kämpar för att fortsätta ha en rolig och utvecklande fritid tillsammans med kompisar, bara 

med lite anpassningar. Vi hoppas att du känner dig trygg med de anpassningar vi gör för att 

kunna bedriva en säker verksamhet för scouterna. Även om ovissheten och osäkerheten 

inför framtiden tär på oss alla så är det vår övertygelse att våra scouter mår bäst av att få ha 

kontinuitet i livet och det innebär fortsatt scoutverksamhet. Vi vill samtidigt be dig att 

meddela oss om er scout INTE kommer på ett möte i så god tid du kan för att vi ska kunna 

planera för det. SMS sjukanmälan till Sven på 0705-748797 eller David på 0768-956597 

 

OM vi behöver ställa om på något sätt kommer vi att meddela er detta via Snapchat och e-

post. Vi kommer då även bifoga information om mötet samt länk till digital plattform.  

 

Vi önskar alla scouter varmt välkomna till vårterminen. 

Sven och David  



    

Schema 

Alla möten äger rum på Onsdagar mellan klockan 18.30 - 20.30 

Tänk på att alltid komma iklädd kläder efter väder, då vi nästan alltid kommer vara 

utomhus. 

Har ni förhinder att komma till mötet, var vänlig och anmäl det till antingen Sven 070-

5748797 eller David 0768-956597. 

 

27/1 Terminsstart         Discord 

 

3/2 Geografi på nätet         Discord 

 

10/2 Sjukvård          Lokalen 

 

17/2 Demokrati          Lokalen 

 

24/2 Sportlov – inget möte        Hemma 

 

3/3 Förebild          Lokalen 

 

7/3 Årsmöte OBS! Söndag        Distans 

 

10/3 Elda          Lokalen 

 

17/3 Förebild          Lokalen 

 

24/3 Skattjakt 

 

31/3 Påsklov – inget möte        Hemma 

 

7/4 Byvandring          Lokalen 

 

14/4 Orientering          Skogen 

 

21/4 Förebild          Skogen 

 

28/4 Möte          Skogen 

 

5/5 Förebild          Skogen 

 

7-9/5 Kårläger 

 

12/5 Hajkmat          Skogen 

 

19/5 Hajkförberedelse         Lokalen 

 

21-23/5 Hajk 

 

26/5 Efterarbete hajk         Lokalen 


