
SCOUTKÅREN NYBYGGARNAS VÅRSPÅRNING

Social distans-spårning
Lördag 4.4.2020 blir det trots allt  spårning för hela kåren i Centralparken! Fast utan
att vi i något skede fysiskt träffas.

Evenemanget pågår hela dagen och du får delta när du vill. Det kommer att finnas tre
olika spår att följa: anmäl dig till en viss tid och spår (eller flera) genom att skriva ditt
namn här1. Så ser du till att ingen annan följer spåret samtidigt. Man får gärna delta
som familj också.

Närmaste  ingångarna  till  parken  är  vid  Björkdungevägen 19  och  27 i  Månsas.
Startpunkterna är märkta med stjärnor ( ) på kartorna nedan. De är tydligt skyltade
på träd. 

Därifrån  följer  du  spårtecken  av  pinnar  och  stenar (se  guiden
nedan)  tills  du hittar  “gått  hem”  tecknet  (höger).  Detta  förstör  du,
sedan förlänger  du spåret  med egna spårtecken så  långt  du vill  och
avslutar med “gått hem”.

Att lämna och följa spårtecken är en traditionell scoutfärdighet. Bland de vanligaste
scouterna använder finns ett sätt att visa var man gömt  meddelanden. Längs första
delen av spåret hittar du minst ett meddelande (flera om du kommer lite senare). I den
del du lägger ut själv, får du gömma eget inlägg om du vill. Vid dagens slut samlar vi
meddelandena och delar med alla deltagare.

När du lämnar dina spårtecken, tänk på det följande:
• Försök hålla spåret till det märkta området där det började.
• Undvik stigar, där spåren förstörs snabbt av andra vandrare.
• Lämna fler tecken än behövs: några försvinner under dagen.

På evenemangets  Facebook sida2 kan du posta foton medan du är ute, och följa med
vilka andra är på spåret under dagen.

Ta med:
• Det här infobladet (utskrivet eller på telefonen)
• Papper och penna
• Burk, t. ex. sylltburk eller smörburk, att lämna ett meddelande i 

(några lämnas vid startpunkten)
• Kamera (om du vill)

1 https://g-w.fi/spår

2 https://www.facebook.com/events/1062697594085500/

https://g-w.fi/sp%C3%A5r
https://g-w.fi/sp%C3%A5r
https://www.facebook.com/events/1062697594085500/


Spårtecken

Gå dit Gå inte hit Meddelande 5 steg ditåt

Meddelande 3 steg ditåt Gått hem Sväng vänster / höger
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