Program för Spårarna Våren 2019
Onsdagar kl. 17:30 – 19:00
Vecka
3
4
5
6

Datum
16/1
23/1
30/1
6/2

7
8

12/2
19/2

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

26/2
17/3
20/3
27/3
3/4
10/4
17/4
1/5
8/5
18-19/5
26/5

Aktivitet
Första träffen och information(Leker.)
Intressemärke: Klura.
Skattjakt.
Pulka på hoberget, korvgrillning.
Möts på scoutgården.
Göra chiffer.
Simbevis. Vi träffas i badhusets entré 19:30. Ta med
badkläder, handduk, hygienartiklar och ev.
simglasögon/cyklop. Alla följer badhusets regler
gällande hygien och uppförande.
Snölekar.
SPORTLOV – INGEN TRÄFF
Pimpla, korvgrillning. (söndag)
Problemlösning och annat skojj.
Chiffer! - scoutgården- avsluta märke.
Klättervägg. - (Eventuellt annan onsdag)
Filmkväll med snacks!
Vara ute skogen- Bollebergets naturreservat, körv.
Påsklov - INGEN TRÄFF
Träna inför FEMKAMPEN.
Onsdagens träff utgår. (Femkamp ora 12/5)
Hajk, finnskogsleden- övernattning. (Hemligt ställe)
Onsdagens träff utgår.
Avslutning med märkesutdelning på söndag, mer
information kommer.

info
Ledare: Bengt Tegnér. 070-2849962
Ledare: Wilma Rahm. 073-8436997

Förändringar i schemat kan ske, information kommer då.

VIKTIG INFORMATION:
● Även om det står att vi ska vara inne på
Scoutgården, så kan det hända att vi ändrar oss och är ute istället.
● Meddela gärna er e-post adress så ni kan ta del av våra veckobrev och få
information om våra aktiviteter. Vi har även en facebook-grupp som
heter Bollnäs scoutkår upptäckarscouter där vi lägger ut information och
ibland lite bilder från våra träffar.
● Använd gärna våra skjortor på våra träffar. Om ni inte har skjorta så går
det bra att beställa, beställningslappar får ni av oss.
● Om ni har några frågor eller funderingar är det bara att ni hör av er till
oss ledare via telefon. Det går även att ställa frågor i facebook-gruppen.
● FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE/BONUSFÖRÄLDRAR ÄR ALLTID
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA ATT VARA MED PÅ VÅRA TRÄFFAR!
Är ni intresserade av att ställa upp som hjälpledare eller ledare så säg till
någon av oss ledare så får ni mer information.

