
Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          
 

 

Aktivitet: Blindbock 

Kort om aktiviteten: 

Har du inte alltid drömt om att få bli 

ledd av dina kamrater, utan att själv 

se var du går? Eller är det du som 

alltid har velat vara den som på bästa 

och mest kamratliga sätt lotsar din 

vän genom svåra hinder?    

Hur gör man? 

En blindbock guidas via radio av sina 

kamrater till att ta sig fram på banan! 

 

Anta utmaningen och se vem som klarar av banan snabbast, smidigast eller snyggast! 

 

Samlingsplats:_______________________________________________ 

Tider:______________________________________________________ 

           ______________________________________________________ 

Klädnypor: 1st klädnypa per patrull /1st klädnypa per 2st scouter 

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          
 

Aktivitet: RSS-kryss 

 

Kort om aktiviteten:  

Korsord och frågetävling på en och samma 

gång – kan det bli bättre?   

 

Hur gör man? 

Ett vanligt korsord behöver inte vara 

tråkigt, men ack så vanligt. Här erbjuds 

möjligheten att lösa ett kryss med allt från 

rena faktafrågor, till frågor där du kanske 

behöver lite hjälp, men framförallt kommer 

du behöva röra på dig inom lägerområdet för att få svar på en del av frågorna.  

Gå ihop ett gäng eller kör ensamrace och lös årets RSS-kryss! 

 

Samlingsplats:_______________________________________________ 

Tider:______________________________________________________ 

 

Klädnypor: Inga klädnypor – fatta en penna, ta ett kryss och kör igång  

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 

 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          
 

 

Aktivitet: Rävjakt 

Kort om aktiviteten: 

Med hjälp av en rävsändare som sänder morsesignaler och en 

rävsax ska du försöka hitta de gömda rävarna i skogen.  

Hur gör man? 

Med en rävsax, en radiopejlmottagare, pejlas signalerna från 

rävsändaren in. Genom att på två olika ställen kontrollera 

varifrån signalen kommer, går det att pejla in var rävsändaren 

befinner sig.  Finns det fler rävar kommer de att sända med givna mellanrum. På så sätt 

kan man pejla in fler rävar på kort tid. Med en karta kan man rita in var man befinner sig 

och i vilken riktning man misstänker att rävsändaren befinner sig.  

  

Testa på rävjakt – ett roligt och ofarligt sätt att jaga räv! 

  

Samlingsplats:_______________________________________________ 

Tider:______________________________________________________ 

           ______________________________________________________ 

Klädnypor: 1st klädnypa per person  

 

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          
 

Aktivitet: Spagetti-konstruktion 

Kort om aktiviteten:  

Äntligen får vi ta tag i spagetti och smältlim och bygga oss 

något roligt!    

Hur gör man? 

Fatta spagettin, värm upp limpistolen och börja limma. 

Målet är att bygga en så hög, snygg eller stabil antennmast 

som det bara går.  

För de som är extra motiverande ges pluspoäng för snyggt 

konstruerade antenner i toppen.  

Passa på att testa på limpistol och vad man kan göra med 

blott lite spagetti och lite funderande.  

Lycka till! 

 

Samlingsplats:_______________________________________________ 

Tider:______________________________________________________ 

          ______________________________________________________ 

 

Klädnypor: 1st klädnypa per person  

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          
 

Aktivitet: Tipspromenad 

 

Kort om aktiviteten:  

Högt och lågt, allt och inget. Utmana dig själv eller 

patrullen med vem som vet lite om mycket, eller 

vem som lärt sig mest under helgen. Årets 

tipspromenad bjuder på en bred blandning, och 

målet är att alla ska kunna få en del rätt.  

 

Hur gör man? 

Fatta penna och svarstalong, sen är det bara att sätta fart! 

 

Samlingsplats:_______________________________________________ 

Tider:______________________________________________________ 

 

Klädnypor: Inga klädnypor – fatta en penna och en svarstalong så kör vi 

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 

 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          
 

Aktivitet: Utmanar-spår på stan 

Kort om aktiviteten:  

Exklusivt för alla er utmanare! Lämna scoutstugan för en stund 

och bege er ut på stan för att klura ut helgens utmanarspår!    

Hur gör man? 

Gå samman ett gäng, men se till att alla som vill får vara med. En 

rimlig storlek på gruppen är mellan 5-8 personer.  

Vid starten får ni en startuppgift att lösa, som sedan kommer ta er 

vidare runt på stan. För varje uppgift ni lyckas knäcka får ni 

uppgifter som leder er till slutmålet.  

Ta chansen och se omgivningen runt omkring scoutsugan och att få 

lite frisk luft medan ni löser helgen mest spännande uppgifter! 

Lycka till! 

 

Samlingsplats:_______________________________________________ 

Tider:______________________________________________________ 

          ______________________________________________________ 

 

Klädnypor: 1st klädnypa per utmanargrupp 

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          

 

Aktivitet: Utomhusspel 

 

Kort om aktiviteten:  

Kasta kubb som en äkta gotlänning eller plocke-

pin i jätteformat. Utomhusspel är alltid lika roligt!   

 

Hur gör man? 

Kubb sägs från början vara en Gotländsk lek, men 

vissa påstår att den likväl kommer från Norrland. 

Spelet i sig går ut på att 2 lag kämpar om att fälla 

det andra lagets kubbar och slutligen slå ned 

kungen. Men se upp, fälls kungen för tidigt har 

man istället förlorat! 

Även plockepin och boule (boccia) är spännande klassiska lekar.  

 

Samlingsplats:_______________________________________________ 

Tider:______________________________________________________ 

 

Klädnypor: Inga klädnypor – spela på om det finns spel lediga  

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          

 

 

Aktivitet: 2m/70cm 

Kort om aktiviteten: 

På 2m och 70cm bandet är det möjligt att kommunicera i 

sitt närområde, både via fasta stationer och via ”handisar” 

(amatörradions walkie-talkie).    

 

Hur gör man? 

Med en enkel radio och en enkel antenn (som dessutom 

inte är så stor) kan du enkelt nå till repeatrar 

(relästationer) som länkar ut din signal till olika platser. Detta gör att du med enkla medel 

kan tala med de flesta runt om i Stockholms-trakten. För den mer avancerade 

användaren kan man ”logga in sig” på internet och med hjälp av Echolink komma mycket 

längre än bara ”i stan”.  

 

Samlingsplats:_______________________________________________ 

Tider:______________________________________________________ 

           ______________________________________________________ 

Klädnypor: 1st klädnypa per person 

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          

 
 

Aktivitet: Biografen 

 

Kort om aktiviteten:  

Kvällens stora event – filmvisning! 

 

Hur gör man? 

När gick du på bio senast? Nu är det dags! 

Funktionärerna ställer upp och visar en storslagen film, 

som garanterat kommer slå ditt senaste biobesök med 

hästlängder! 

 

 

Samlingsplats:_______________________________________________  

Tid:______________________________________________________ 

Klädnypor: Inga klädnypor – alla ska med  

 

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 

 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT       

Aktivitet: Geocaching 

Kort om aktiviteten:  

Skattletning i skogen eller staden. Med 

hjälp av en GPS kan du hitta tusentals 

skattgömmor!  

Hur gör man? 

På geocachings hemsida kan man söka efter 

koordinater till olika cachar runt omkring 

dig. Knappa in dessa koordinater i GPSen 

och ge dig iväg. Oftast finns dessa 

skattgömmor på platser som på ett eller annat sätt är intressanta. 

Antingen en otrolig utsikt, en kulturell plats eller något annat spännande.   

I skattgömman finns ofta en eller flera skatter, som man kan få ta med sig, 

men glöm inte att om du tar något, ska du också lämna något till nästa skattletare.  

 

Samlingsplats:_______________________________________________ 

Tider:______________________________________________________ 

           ______________________________________________________ 

Klädnypor: 1st klädnypa per person  

 

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          

 

 

Aktivitet: Inomhusspel 

Kort om aktiviteten: 

Är det du som är bäst i patrullen på att slå 

tärningarna i Yatzy? Eller är det du som har bäst 

poker-face?  

 

Hur gör man? 

Kolla i spelhögen vad det finns för skoj spel – och utmana kamraterna. Antingen för att 

det är skoj och utmanande, eller för att det är trevligt och lugnt.  

 

Oavsett vad, är det alltid trevligt att spela spel.   

 

Samlingsplats:_______________________________________________ 

Tider:______________________________________________________ 

           ______________________________________________________ 

Klädnypor: Inga klädnypor – Är spelet du vill ha ledigt är det bara att spela. Annars är det 

bara att testa på något annat 

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          
 

Aktivitet: JOTA-pussel 

Kort om aktiviteten:  

Helgens stora utmaning! 

Tillsammans kan vi vara med och delta i det stora nordiska sammarbetet som 

också består i en enorm utmaning – att lösa JOTA-pusslet.    

Hur gör man? 

Genom att ha kontakt med andra scoutkårer under JOTA, kan man få olika 

koordinater. Dessa är nycklar till ett stort pussel, 

som går att lösa om man lyckas samla tillräckligt 

av dessa koordinater. Enda sättet att få tag på 

dessa är att byta de man själv har, mot nya, som 

andra scoutkårer har. Både scouter i Sverige 

med också i hela Norden har dessa koordinater, 

så det behövs både koordinater från kortvågen 

med också från 2m/70cm.  

 

Samlingsplats:_______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Klädnypor: Inga klädnypor – starta med ett radiopass för att få lite koordinater 

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          

 

 

Aktivitet: JOTI 

Kort om aktiviteten: 

JOTI – Jamboree On The Internet. Den 

internetbaserade varianten av JOTA.   

 

Hur gör man? 

Ta plats vid en ledig dator och möt 

världens scouter via datorn. Via 

scoutchatten finns det alltid trevliga 

scouter att ta kontakt med.  

När ni väl har chattat med varandra 

kanske ni också kan prata med varandra – vem vet!  

 

Samlingsplats:_______________________________________________ 

Tider:______________________________________________________ 

           ______________________________________________________ 

Klädnypor: Inga klädnypor – Är det en dator ledig är det bara att ta plats! 

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          
 

 

Aktivitet: Kortvåg 

Kort om aktiviteten: 

På kortvågen har du möjlighet att prata med 

scouter och radioamatörer världen över. Från 

japan i öst till USA i väst, men även inom Sveriges 

gränser.  

Hur gör man? 

Beroende på tid på dygnet och vilken frekvens 

som används kan man nå olika delar av världen.  

Det som behövs är en kortvågsradio som både kan 

sända och ta emot signaler, samt en antenn. Allt från en vanlig enkel trådantenn till stora 

master med riktantenner finns. När du väl sitter vid radion är det ingen nackdel att kunna 

lite engelska, ryska, tyska eller franska för den delen.  

Ta chansen att prata med scouter i andra länder! 

 

Samlingsplats:_______________________________________________ 

 

Tider:______________________________________________________ 

           ______________________________________________________ 

 

Klädnypor: 1st klädnypa per person  

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          
 

Aktivitet: Lödning – löd ditt eget trådspel 

Kort om aktiviteten:  

Bygg ditt eget trådspel eller elektronisk tärning med 

hjälp av lösa delar och lär dig lite om elektronik på 

kuppen.    

Hur gör man? 

För de som aldrig har lött förut finns det möjlighet att få 

testa på hur man gör, lära sig hur det fungerar och få 

med sig en kul grej hem. Ett trådspel, där du själv kan 

utforma spelbanan och utmana dina kamrater! 

För de som har lött förut och vill ta nästa steg, finns det en 

elektronisk tärning att köpa till självkostnadspris. Denna 

tärning kan med lätthet ersätta de analoga tärningarna och 

ta plats när det är dags för Fia med knuff, eller andra 

skojigheter.  

Passa på att lära dig lite om elektronik och få använda 

lödkolvar och verktyg – för att bygga något alldeles eget, på egen hand. 

 

Samlingsplats:_______________________________________________ 

Tider:______________________________________________________ 

          ______________________________________________________ 

Klädnypor: 1st klädnypa per person  

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          

 

 

Aktivitet: Morsedator 

Kort om aktiviteten: 

Träna telegrafi (morse) med en dator så lär du dig 

snabbt vad som är rätt och vad som är mindre rätt.    

Hur gör man? 

Med en telegrafinyckel kopplad till en dator är det 

enkelt och roligt att lära sig telegrafi. Datorn kan dels 

agera mottagare och visa vad det är för tecken du 

telegraferar på skärmen. På så sätt kan du lära dig hur du ska ”nyckla” för att det ska bli 

rätt. Dessutom kan datorn själv sända, så att du får lära dig att ta emot.   

Testa på telegrafi på datorn – så kanske du kan telegrafera på riktigt sen! Vem blir först 

att kunna telegrafera sitt namn?  

 

Samlingsplats:_______________________________________________ 

Tider:______________________________________________________ 

           ______________________________________________________ 

Klädnypor: Inga klädnypor – finns det en morsedator ledig är det bara att testa på!  

 

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          

 
 

Aktivitet: Musikquiz 

Kort om aktiviteten:  

Så ska det låta!   

Hur gör man? 

I sann ”Så ska det låta”-anda har vi 

nu satt samman vår egen variant av 

det populära musikspelet.  

Aktiviteten är uppdelad på tre delar. I den första spelas ett intro som det gäller 

att vara först att komma på vilken låt det tillhör. I del två kommer en textfras 

att visas upp och det gäller att komma på vilken låt den är hämtad ur. 

Avslutningsvis gäller det att komma på vilken låt som har översatts till/från 

engelska.  

Samla ditt lag och ta plats för kvällens musiktävlan! 

 

Samlingsplats:_______________________________________________ 

Tider:______________________________________________________ 

Klädnypor: Inga klädnypor – alla ska med  

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 

 



Föreningen 

RadioScouter i Stockholm 

RSS - SCØUT          
 

 

Aktivitet: Blindbock  UTMANAR-Edition 

Kort om aktiviteten: 

En extra klurig och extremt rolig variant av den 

vanliga blindbocksleken. Ingen utmanare borde 

ha vett att inte testa detta! 

Hur gör man? 

Hela 4st blindbockar ska orienteras runt en 

bana ledd av 1person. Som grädde på moset 

finns det en extra twist… 

Aktiviteten kräver 6st personer! 

Anta utmaningen och se vem som klarar av banan snabbast, smidigast eller snyggast! 

 

Samlingsplats:_______________________________________________ 

Tider:______________________________________________________ 

           ______________________________________________________ 

Klädnypor: 1st klädnypa per utmanarlag 

 

Aktiviteten avsedd för   Behövs ledare? 

Spårare       Ja/Nej 

Upptäckare      Ja/Nej 

Äventyrare      Ja/Nej 

Utmanare      Ja/Nej 


