
 

 

 

 

Scouternas Dag 2021 
25 september i Judarskogen 

 

Scouternas Dag är tävlingen där scouter i Stockholm genomför kontroller för att pröva sina 
scoutkunskaper. Scouting handlar inte om att elda utan att brinna, men genom att elda snålt, snabbt 

eller på andra sätt visa sina färdigheter ökas vår vi-känsla, kreativitet, observations- och 
slutledningsförmåga. Dessutom kan tävlande sporra oss till att ytterligare öka våra kunskaper. 

 

Det är därför med stor glädje vi kan inbjuda till en traditionsrik dag! 

Anmälan 

Anmälan görs på scoutkansliet.se/scouternas-dag 

Vid problem med anmälan, kontakta Scoutkansliet 08-652 05 10 eller info@scoutkansliet.se 

 

Anmäl era patruller senast måndag den 13 september. Kostnad 200 kr/tävlande enhet. 

(Patrull respektive tävlande Avdelningsledare). Avgiften faktureras kåren i efterhand.  

 

Ledare och funktionärer 

Avdelningen ska följas av minst två ledare/assistenter, varav en skall ha fyllt 18 år. 

Avdelningen skall medföra sjukvårdskudde. Varje tävlande avdelning måste ställa upp med 

funktionärer för att tävlingen ska kunna genomföras. Antal funktionärer beror på antalet 

tävlande enheter (AL resp. patrull): 2st vid 1-2 tävlande enheter, 3st vid 3 enheter och 4st vid 

4 eller fler enheter. Funktionärer ska vara minst 16 år och kan vara ledare, andra scouter 

eller föräldrar. Avdelningens poäng omfattar även poäng för kontrollanter. 

 

Plats och kommunikationer  
Till tävlingen kommer ni med Tunnelbanans Gröna linje mot Hässelby (stationerna Åkeshov 

och Ängbyplan). Undvik bil, då det är ont om parkeringsplatser. 

 

PM, kartor och mer info 

Tävlingen kommer att pågå hela dagen med paus för lunch då kontrollerna är stängda. Ta 

med matsäck och något mellanmål att äta längs banan. PM för tävlingen, karta och startlista 

mm läggs fortlöpande ut på distriktets webbplats scoutkansliet.se/scouternas-dag  

 

Ingen prisutdelning kommer i år att genomföras på grund av Covid restriktionerna 
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Myrstigen  
Tävlande spårarscout ska tillhöra årskurs 2-3 eller fylla högst 10 år under 

året, dispens kan sökas på adressen nedan. Avdelningen ska följas av en 

ledare/assistent som skall ha fyllt 18 år. I Myrstigen tävlar man både i en 

patrulltävling och i en avdelningstävling. Patrullen ska bestå av 3-8 

scouter. Scouterna måste vara registrerade på avdelningen och får inte 

byta patrull under tävlingen. De tre bästa patrullerna kommer då att utgöra avdelningens 

poäng. Slås två avdelningar på kåren ihop måste dispens sökas. Avdelningsledarna har en 

egen tävling. Resultatet där räknas inte in i avdelningstävlingen. För att ledaren skall få starta 

i ledartävlingen måste avdelningen tävla med minst en patrull.  

 

Vid frågor kontakta: scouternasdag@scoutkansliet.se 

TL: Johanna Geideback (Vällingby)  DK: Karin Ståhl 076-123 71 28 

 
 

Björnklon  
Tävlande upptäckarscout ska tillhöra årskurs 4-5 eller fylla högst 12 år 

under året, dispens kan sökas på adressen nedan. Avdelningen ska följas 

av en ledare/assistent som skall ha fyllt 18 år. I Björnklon tävlar man både i 

en patrulltävling och i en avdelningstävling. Patrullen ska bestå av 3-8 

scouter. Scouterna måste vara registrerade på avdelningen och får inte  

byta patrull under tävlingen. De tre bästa patrullerna kommer då att utgöra avdelningens 

poäng. Slås två avdelningar på kåren ihop måste dispens sökas. Avdelningsledarna har en 

egen tävling, som inte räknas in i avdelningens resultat. För att ledaren skall få starta i 

ledartävlingen måste avdelningen tävla med minst en patrull.  

 

Vid frågor kontakta: scouternasdag@scoutkansliet.se  

TL: Gillis Åkesson (Västertorp) 070-788 64 78  DK: Anders Lundin 070-571 11 07 

 
 

Älghornet 
Tävlande äventyrscout ska tillhöra årskurs 6-8 eller fylla högst 15 år under 

året, dispens kan sökas på adressen nedan. Avdelningen ska följas av en 

ledare/assistent som skall ha fyllt 18 år. I Älghornet tävlar man både i en 

patrulltävling och i en avdelningstävling. Patrullen ska bestå av 3-8 scouter. 

Scouterna måste vara registrerade på avdelningen och får inte byta patrull 

under tävlingen.  De tre bästa patrullerna kommer då att utgöra avdelningens poäng. Slås 

två avdelningar på kåren ihop måste dispens sökas. Avdelningsledarna har en egen tävling. 

Dennes resultat räknas även in i avdelningstävlingen totalresultat. För att ledaren skall få 

starta i ledartävlingen måste avdelningen tävla med minst en patrull.  

 

Vid frågor kontakta: scouternasdag@scoutkansliet.se 

TL: Gösta Andersson (S:ta Maria) 08-688 42 18 DK: Alf Karlsson 070-674 57 95 
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