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 Corona 2020 - Bingouppgifter 
Gör så här: 

Utför en av uppgifterna. Ta ett foto på dig själv där man 

ser att uppgiften är slutförd. 

Det måste synas att du är scout, så scoutskjorta eller 

scouttröja bör vara med på bild. 

Ta bilder som är trevliga och roliga att se på för andra! 

 

Du som är äventyrsscout skickar in bilderna till 

avledare@horbyscout.se med namn och uppgiftens 

nummer det gäller. (Eller ber någon annan att hjälpa er 

att göra det.) 

Ruta 13 i mitten är en jätteenkel uppgift. - Gör den först och skicka in bilden så skapar vi din 

bingobricka på hemsidan! 

Därefter skickar ni in bilder för en hel rad åt gången. (Det blir lättare för oss att hålla reda på.) 

Bilderna publiceras på http://www.horbyscout.se/corona-2020-market/ 

 

Har ni frågor, e-posta dem till avledare@horbyscout.se. 

 

1 Vik ett pappersflygplan och se hur långt det kan flyga. Färglägg och /eller dekorera det. 

2 Kontrollera er brandvarnare. 

3 Tillverka något av en eller flera mjölkförpackning/-ar. 

4 Ta ett foto på dig tillsammans med en tomte eller ett gosedjur. 

5 Ta reda på hur många varv du hinner springa runt huset på 5minuter. 

6 Gör krabbelurer i stekpannan och bjud familjen. 

7 Ta en selfie med en utegran. 

8 Gör i ordning en smörgås med dit favoritpålägg. 

9 Samla ihop 10 olika saker från naturen och skapa ett konstverk. (Respektera 

allemansrätten.)  

10 Campa en natt inomhus med sovsäck och ficklampa någon annanstans än i en säng. 

11 Gör en Skotstek. 

12 Gå 200m nordost från din ytterdörr. Ta en selfie där, så att man ser omgivningen. 

13 Ta ett foto på dig i scoutskjorta med slips, när du gör scouthälsningen. 

14 Tänd ljusen i er adventsljusstake. (Eller annan ljustake.)  

15 Tillverka ett ”Tre i rad”-spel med saker från naturen. 

16 Gör en Timmerstek. 

17 Gör i ordning en god smörgås eller annan fika och ta en lång promenad. Ett foto när du 

äter din fika på din runda. 

18 Gör en Råbandsknop 

19 Ta ett foto på dig när du sitter på din favoritplats i ditt hem. 

20 Delta i ett digitalt scoutmöte. 

21 Klä på dig och gå ut på kvällen när det är mörkt och ta ett foto med blixt så man ser hur 

mycket reflexer du har på dig. 

22 Ta en selfie utanför den affär du och din familj brukar handla mat i. 

23 För att gå 100m, hur många steg behöver du ta? 

24 Tillverka något juligt. 

25 Gör en Pålstek 

 

http://www.horbyscout.se/
mailto:avledare@horbyscout.se?subject=Scout.%20Corona%202020-Bingo.
http://www.horbyscout.se/corona-2020-market/
mailto:avledare@horbyscout.se?subject=Scout.%20Corona%202020-Bingo.

