
Välkomna till Skogsdjurens 
tipspromenad!  

 
Det finns 15 frågor och varje fråga har tre 

svarsalternativ. Till höger om svaren står det olika 
färger. På svarskortet som ni fick på mejlen står det 

små nummer som motsvarar numret på frågan.  
Vi börjar med en exempelfråga 

 
Fråga 99.  
Vilket datum är det julafton?  
 
1:a januari Grön 
24:e december Blå 
1:a april Gul  
 
Rätt svar är 24:e december, alltså blå. Leta upp alla ställen 
(det är fler än ett) på svarskortet som har samma nummer 

som frågan (i detta fall, alla ställen där det står 99) och fyll 
i med rätt färg.  

 
Man kan också skriva upp svaren och färglägga när man 

kommer hem. När ni är klara har ni förhoppningsvis hittat 
det hemliga meddelandet på svarskortet.  

Lycka till!  



 
Fråga 1.  
 
Vilket nummer ska du ringa 
om någon är mycket skadad?  
 
 
112 Grön   

123 Röd  

321 Gul  

 
 
  



Fråga 2.  
 
Vad är bra att ha med sig 
på ett scoutmöte?  
 
 
En blomkruka Grön   

En pruttkudde Blå 

Regnjacka Röd  

 
 
  



Fråga 3.  
 
I slutet av varje möte tar vi ner 
flaggan, men man säger 
egentligen inte “ ta ner” utan 
man säger att man…  
 
… hafsar flaggan Gul 

… halar flaggan Röd  

… hakar flaggan Grön 

 
  



Fråga 4.  
 
Hur många kastruller 
brukar det finnas i ett 
stormkök?  
 
 
Två Blå 

En Gul 

Tre Röd 

 
  



Fråga 5.  
 
Vad kallas det lilla 
handtaget i ett stormkök, 
som man använder för att 
lyfta grytor och stekpannor 
med?  
 
Ta-moj Gul 
Tång Gul 
Tage Gul 
Handtag Gul 
Krokofant Gul  



Fråga 6.  
 
Om vi säger “Scouter - var 
redo!” så ska man svara …. 
 
 

Nej tack. Inte idag Gul 

Ja, jag är beredd Grön 

Alltid redo! Blå 

 
 
  



Fråga 7.  
 
Innan man sätter ett plåster på 
ett sår är det bra att…  
 
… kolla på tv en stund Blå 

… tvätta såret Grön 

… ta nässprej Röd 

 
 
  



Fråga 8.  
 
Om man har en scouthalsduk 
brukar man ha en liten mojäng 
som håller ihop halsduken där 
fram. Vad kallas den lilla 
mojängen?  
 
Sölja Gul 
Sork Blå 

Snigel Grön 

 
 
  



Fråga 9.  
 
Kallhälls scoutkår har en grön 
halsduk. Vilka färger måste du 
blanda för att få grön?  
 
Man ska blanda Röd + blå Gul 

Man ska blanda Gul + röd Blå 

Man ska blanda Blå + gul Röd 

 
 
  



Fråga 10.  
 
Scouterna har en symbol, den ser 
nästan likadan ut i hela världen. 
Hur ser den ut i Sverige?  

Blå 

Gul 

Grön  



Fråga 11.  

 
 Det finns många träd här i 
skogen. Vilket av dessa träd 
har barr?  
 
Björk Grön  

Ek  Blå 

Tall Röd 

 
  



Fråga 12.  
 
Vilken färg har scoutskjortan?  

 

Röd Röd 

Gul Gul 

Blå Blå 

 
 
  



Fråga 13.  
 
Om en scoutledare räcker upp 
handen, vad ska man göra då?  
 
Man ska vara tyst och 
också räcka upp handen Grön 
 
Man ska skrika så  
högt man bara kan Röd 
 
Man ska kvacka  
som en anka Gul 
 
  



Fråga 14.  
 
Vi brukar ofta elda, men är man 
inte försiktig kan man bränna 
sig. Vad ska man göra då?  
 
Dricka ett glas mjölk Gul 
 
Ta på sig så varma 
 kläder som möjligt Blå 
 
Håll den brända  
kroppsdelen i svalt  
vatten i max 15 minuter Grön 
 



Fråga 15.  
 
Du är nu framme vid 
tipspromenadens sista fråga 
och vår scoutstuga. Men vad 
heter vår vår scoutstuga?  
 

 

Bullertorp Blå 

Slammertorp Gul 

Bankartorp Grön 

 
 


