
 
 

 

Marknadsdagen 
– Låt fantasin och uppfinningsrikedomen flöda! 

Fredagen den 4 augusti är det marknadsdag på Patrullriks men det är också lägrets myllrande 

besöksdag. Hit är alla välkomna som inte kan vara med på hela lägret.  

Vilken dag sedan! Den är spektakulär,genialiskt kreativ och alldeles,alldeles…obeskrivlig. 

Precis allt kan hända och händer under marknadsdagen, det är patrullernas fantastiska 

uppfinningsrikedom som gör denna dag till vad den är.  

Tillsammans hjälps vi åt att samla in pengar till BIAL- Barn i alla länder.  

 

Ditt och patrullens uppdrag redan nu!  

När lägret är igång och det närmar sig marknadsdag brukar det vara ganska enkelt att hitta 

galna idéer, men lite knepigare att genomföra dem. Antingen kräver de material som man inte 

har med sig på lägret - eller så finns inte tiden att färdigställa allt man skulle önska. Därför är 

det bra att scoutkårerna inför lägret börjar planera för dagen och aktiviteter de vill bidra med 

och att en påminnelse från DKP:are om detta går ut till ledarna för de lokala scoutkårerna  i 

god tid innan lägret.  

Kanske att tankar ska lyftas tillsammans med patruller i den egna scoutkåren under våren eller 

att ledare jobbar fram galna, roliga idéer som man förbereder och färdigställer innan lägret. 

Ofta enas patrullen om en aktivitet som man kan genomföra på marknadsdagen. Kanske vill 

ni utmana smaklökarna med att sälja något ätbart, sälja något ni gjort eller varför inte något 

speciellt kopplat till er hembygd. Ta chansen att detta år erbjuda försäljning av hårklippning, 

önskesånger, spettekaka, våfflor, palt, loppmarknad, kramar, fotvård, massage, portträtt 

fotografering eller varför inte tävla i kuddboxning, stövelkastning. Detta är marknaden där allt 

är möjligt! Låt fantasin flöda!  

När kårerna bestämt bidrag till marknaden är det viktigt att de så fort som möjligt anmäler 

vilka behov de har av färskvaror, ström, slanor, markyta etc till marknadsansvarig. Påminn 

kårerna om att försöka ordna det mesta själva. Är det så att ström inte är absolut nödvändigt 

kan kanske eld vara en lösning.  

Anmälan skickas till marknadsansvarig Malin Simonsson senast 20 juni 2017.  

marknad@patrullriks.nu 

Tillsammans ska vi göra en fantastisk marknadsdag! 

www.patrullriks.nu    
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