
REKRYTERINGSKAMPANJ 2019, TEMA FRILUFTSLIV

SKAFFA EN MER 
SPÄNNANDE FRITID

Bli scoutledare så fler barn 
och unga får uppleva äventyr, 

kompisar och friluftsliv.

SKAFFA EN MER 
SPÄNNANDE FRITID

Bli scoutledare så fler barn 
och unga får uppleva äventyr, 

kompisar och friluftsliv.

SKAFFA EN MER 
SPÄNNANDE FRITID
Bli scoutledare så fler barn och unga får 
uppleva äventyr, kompisar och friluftsliv.

Välkommen på informationsmöte 
den 15 september kl. 18.00 

i stugan på Scoutvägen 1907.
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SKAFFA EN MER 
SPÄNNANDE FRITID 

Bli scoutledare så fler barn och unga får 
uppleva äventyr, kompisar och friluftsliv. 

Välkommen på informationsmöte den 15 september kl. 18.00 i stugan på Scoutvägen 1907. 
I Scouterna får barn och unga träffa nya kompisar och uppleva äventyr i naturen. Var och en får chans att 
utvecklas i en trygg miljö där alla får vara sig själva. Vi söker fler ledare till vår scoutkår så att fler barn och unga 
får uppleva scouting. Som scoutledare erbjuds du ett roligt och spännande uppdrag där vi tillsammans lär genom 
att göra.  

 

Affischer A3 och A4 i redigerbart Wordformat

Annons i lokalpress

Annonsbanner

Annonsbanner

Annonser Facebook och Instagram

SKAFFA EN MER 
SPÄNNANDE FRITID

Bli scoutledare så fler barn 
och unga får uppleva äventyr, 

kompisar och friluftsliv.

SKAFFA EN MER 
SPÄNNANDE FRITID

Bli scoutledare så fler barn 
och unga får uppleva äventyr, 

kompisar och friluftsliv.

I Scouterna får barn och unga 
träffa nya kompisar och uppleva 
äventyr i naturen. Var och en får 

chans att utvecklas i en trygg miljö 
där alla får vara sig själva. 

Som scoutledare erbjuds du ett 
roligt och spännande uppdrag där 
vi tillsammans lär genom att göra.

LÄS MER

LÄS MER

Vid beställning av annonser/banners i lokalpress kan 
dessa exempel användas som layoutskisser. Bifoga det 
tillsammans med er logotype, scouttabben, vald bild, 
textmanus samt en typsnittshänvisning (Franklin Gothic 
och Garamond) till tidningens annonsavdelning.
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SKAFFA EN MER 
SPÄNNANDE FRITID 

Bli scoutledare så fler barn och unga får 
uppleva äventyr, kompisar och segling. 

Välkommen på informationsmöte den 15 september kl. 18.00 i stugan på Scoutvägen 1907. 
I Scouterna får barn och unga träffa nya kompisar och uppleva äventyr och utmaningar med fokus på segling. 
Var och en får chans att utvecklas i en trygg miljö där alla får vara sig själva. Vi söker fler ledare till vår 
sjöscoutkår så att fler barn och unga får uppleva sjöscouting och segling. Som scoutledare erbjuds du ett roligt 
och spännande uppdrag där vi tillsammans lär genom att göra. 

REKRYTERINGSKAMPANJ 2019, TEMA SJÖ OCH VATTEN

SKAFFA EN MER 
SPÄNNANDE FRITID

Bli scoutledare så fler barn 
och unga får uppleva äventyr, 

kompisar och segling.

SKAFFA EN MER 
SPÄNNANDE FRITID

Bli scoutledare så fler barn 
och unga får uppleva äventyr, 

kompisar och friluftsliv.

SKAFFA EN MER 
SPÄNNANDE FRITID
Bli scoutledare så fler barn och unga får 
uppleva äventyr, kompisar och segling.

Välkommen på informationsmöte 
den 15 september kl. 18.00 

i stugan på Scoutvägen 1907.

/KÅRLOGOTYPE/
Kontaktuppgifter

/KÅRLOGOTYPE/

/KÅRLOGOTYPE/

Affischer A3 och A4 i redigerbart Wordformat

Annons i lokalpress

Annonsbanner

Annonsbanner

Annonser Facebook och Instagram

I Scouterna får barn och unga 
träffa nya kompisar och uppleva 

äventyr och utmaningar med fokus 
på segling. Var och en får chans att 
utvecklas i en trygg miljö där alla 

får vara sig själva. 
Som scoutledare erbjuds du ett 

roligt och spännande uppdrag där 
vi tillsammans lär genom att göra.

LÄS MER

LÄS MER

Vid beställning av annonser/banners i lokalpress kan 
dessa exempel användas som layoutskisser. Bifoga det 
tillsammans med er logotype, scouttabben, vald bild, 
textmanus samt en typsnittshänvisning (Franklin Gothic 
och Garamond) till tidningens annonsavdelning.



REKRYTERINGSKAMPANJ 2019, TEMA SAMHÄLLSENGAGEMANG

SKAFFA EN MER 
SPÄNNANDE FRITID
Bli scoutledare så att fler barn och 

unga kan göra världen bättre.

SKAFFA EN MER 
SPÄNNANDE FRITID
Bli scoutledare så att fler barn och 

unga kan göra världen bättre.

SKAFFA EN MER 
SPÄNNANDE FRITID
Bli scoutledare så att fler barn och unga 

kan göra världen bättre.

Välkommen på informationsmöte 
den 15 september kl. 18.00 

i stugan på Scoutvägen 1907.

/KÅRLOGOTYPE/
Kontaktuppgifter

/KÅRLOGOTYPE/

/KÅRLOGOTYPE/

Affischer A3 och A4 i redigerbart Wordformat

Annons i lokalpress

Annonsbanner

Annonsbanner

Annonser Facebook och Instagram

SKAFFA EN MER 
SPÄNNANDE FRITID

Bli scoutledare så fler barn och 
unga kan göra världen bättre.

SKAFFA EN MER 
SPÄNNANDE FRITID

Bli scoutledare så fler barn och 
unga kan göra världen bättre.

I Scouterna får barn och unga från 
alla delar av samhället träffa nya 

kompisar och uppleva äventyr när 
vi engagerar oss i vår omvärld. Var 
och en får chans att utvecklas i en 

trygg miljö där alla får vara sig själva. 
Som scoutledare erbjuds du ett 

roligt och spännande uppdrag där 
vi tillsammans lär genom att göra.

LÄS MER

LÄS MER

 

/ Radera denna text och lägg din logotype här / 
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SKAFFA EN MER 
SPÄNNANDE FRITID 

Bli scoutledare så att fler barn och unga 
kan göra världen bättre. 

 

 

 

 

coutledare så att fler barn och unga kan 
göra världen bättre. 

Välkommen på informationsmöte den 15 september kl. 18.00 i stugan på Scoutvägen 1907. 
I Scouterna får barn och unga från alla delar av samhället träffa nya kompisar och uppleva äventyr när vi 
engagerar oss i vår omvärld. Var och en får chans att utvecklas i en trygg miljö där alla får vara sig själva. Vi 
söker fler ledare till vår scoutkår så att fler barn och unga får uppleva scouting. Som scoutledare erbjuds du ett 
roligt och spännande uppdrag där vi tillsammans lär genom att göra. 

Vid beställning av annonser/banners i lokalpress kan 
dessa exempel användas som layoutskisser. Bifoga det 
tillsammans med er logotype, scouttabben, vald bild, 
textmanus samt en typsnittshänvisning (Franklin Gothic 
och Garamond) till tidningens annonsavdelning.


