
MITTKAMPEN 
HEMMA 

 

 

Namn: _____________________________________________________________________
  

 

Förening/ort: _______________________________________________________________ 

 

 

Jag är med i patrull: ________________________________________________________ 

 

 

Mailadress: _________________________________________________________________ 

Vad kul att du vill vara med på Mitt-
Kampen hemma. Det är en scout-
utmaning för alla scouter i region  
Equmenia Mitt. Utmaningen håller på 
från 20 april till 17 maj. Du är med och 
tävlar om olika Equmeniaprylar. Alla 
som deltar och skickar in sitt resultat 
får också ett särskilt framtaget scout-
märke. Hur du gör för att skicka in ditt 
resultat står i slutet.  

Lycka till!  

SNÄLLBINGO 
I scoutlagen står det bland annat: 
 En scout är vänlig och hjälpsam 
 En scout känner ansvar för sig själv och andra 
Nu ska du få chansen att göra lite av det! Läs vad som står i 
bingon och kryssa för rutan när du gjort det. Ju fler rutor du 
kryssat i ju större chans att vinna!  

Hör av dig till 
någon som du 
vet är ensam/
själv hemma  

Gör något du 
tycker är kul  

Gör en sak som 
är snäll mot   

naturen  

Skriv upp tre bra 
saker om dig 

själv  

 

Hjälp en annan 
person med   

något  

Var ute i friska 
luften  

Skicka ett brev 
till någon och 
skriv/rita nåt 

snällt  

Kom på tre bra 
saker med din 

patrull  

Bonus - bestäm själv vad 
det ska stå för snällt upp-

drag i den här rutan.  

Tre bra saker om mig: 

1 

2 

3 

Tre bra saker med min patrull: 

1 

2 

3 

Scoutrebus - Kan du lösa rebusen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rätt svar: ___________________________________________________________________________________________________  
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Chiffer är en hemlig skrift som man behöver en nyckel för att kunna lösa. När man chiffrerar så 

kastar man runt eller byter ut bokstäver i ett meddelande. Detta gör man för att ingen utom-

stående skall kunna lösa meddelandet.   

Det ord ni får fram genom det här chiffret ska ni lägga in i korsordet.  Ni ska lösa ett Scoutchiffer: 
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CHIFFER 

Skicka in resultatet  
När du gjort de uppdrag du kan (du behöver inte 
ha klarat allt), se till att du fyllt i namn och andra 
uppgifter på första sidan. Här är tre olika sätt som 
du kan använda för att skicka in ditt resultat: 
 Lämna pappret till din scoutledare, som sedan 

mailar in det till mitt@equmenia.se, eller 
 Ta en bild på pappret (båda sidorna) och smsa 

till 070-771 43 84, eller 
 Stoppa pappret i ett kuvert med  frimärke och 

skicka till:  
  Equmenia Mitt 
  c/o Maria Melin 
  Ostronvägen 24 a 
  815 45 Tierp  

Scoutkunskap 
Lodrätt  
1. De äldsta scouterna 
2. Handtaget till ett stormköks olika grytor 
4. De yngsta scouterna 
5. En grupp på scouterna som gör saker till-
sammans 
7. Ett multibestick med kniv, gaffel och sked 
8. En aktivitet med en eller två övernatt-
ningar 
10. Ett ord som scouterna använder istället 
för knutar 
 

Vågrätt 
3. En person som är ansvarig för scouter 
4. En ring som håller ihop halsduken 
6. Kallas det att bygga ihop saker med rep 
7. En smalare trästock som man ofta använ-
der när man surrar och bygger saker 
9 CHIFFER! 
11. Ett jättestort läger där scouter samlas 
för att få nya kompisar och uppleva äventyr.  
12. Ett medtagbart kök som ibland används 
på läger och hajker. 
 

Scoutmärke 
Rita ett eget scoutmärke, för din patrull!  

 


