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Hörby scoutkår 
Snapphane scoutdistrikt 

Scouterna 

www.horbyscout.se 

 

 

 Promenad vid Torpet. Cirka 2km. 
 
Karta 

 

 

 

 
 

Det finns frågor på baksidan som ni kan fundera på när ni går. 

När ni kommer tillbaka till Torpet, vill vi gärna höra era tankar. 

Det kommer att underlätta vår terminsplanering! 

 

Med varm hälsning 

Ledarna.  

Torpet 

http://www.horbyscout.se/
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 Frågor som ni kan fundera på när som helst under rundan! 
Skriv gärna svaren på pappret om ni vill. 

 

1. Välkommen till vår första träff på riktigt! 

Vad har ni gjort på onsdagarna när vi inte har träffats? 

Skriv ner ett exempel: 

  

2. Har ni saknat våra möten? 

Vad har ni saknat mest? 

a) att träffa kompisarna 

b) att komma ut i naturen och göra saker. 

c) att träffas på Scoutgården och göra saker. 

  

3. Folkhälsomyndigheten är säker på att ju yngre man är, desto större är chansen att man 

inte får allvarliga symptom om man får Covid-19. 

(Nya rön gör att det är osäkert om detsamma gäller den Brittiska och övriga varianter av Covid-19.) 

Hur vill ni och era föräldrar helst att vi ska träffas? 

a) Precis som före pandemin, men att vi försöker hålla avstånd. 

b) Utomhus i ur och skur. 

c) Annat. Fundera på det tills ni kommer i mål på Torpet. 

  

4. Personliga mått. 

För att kunna utföra en del saker när man lever friluftsliv, så är det bra att kunna mäta saker. 

I Scouterna kallar vi det för "personliga mått". Det är att t.ex. veta hur långt man har mellan tumme 

och lillfinger när man sträcker på dem så mycket man kan. Eller hur långt man har mellan 

långfingerspetsarna när man sträcker ut armarna åt sidorna. Vet du dina personliga mått? 

a) Tumme - pekfinger? Hur många centimeter? 

b) Långfinger - långfinger? Hur många centimeter? 

Vi kollar med tumstock på Torpet när ni kommer tillbaka. 

  

5. När man är ute i det fria så finns det en regel som är jättebra att ha koll på! 

Vilken är det? 

a) Mätt + Varm + Torr = GLAD! 

b) Kläder efter väder! 

c) Sov aldrig i kläder som använts på dagen. (När man ska sova i sovsäck utomhus.) 

  

6. Vi lever i en teknisk vardag som gör att de flesta har mobiltelefon. 

I Scouterna har vi provat att använda t.ex. mobiler mer och mer. 

Vi vill gärna använda tekniken till roliga och lärorika aktiviteter. 

Vad tycker dina föräldrar om att vi hittar på uppgifter där vi ber er att använda t.ex. era mobiler? 

a) Mina föräldrar tycker att det är OK. Jag får lov att installera de appar som behövs för scouting. 

b) Mina föräldrar vill inte att vi installerar några nya appar på telefonen av olika anledningar. 

c) Annat. Fundera på det tills ni kommer i mål på Torpet. 

 

http://www.horbyscout.se/

