
Snabbfötterna & Gnagarna

Utresa:
Samling den 28e november 
Snabbfötterna: kl. 17:30 utanför Pressbyrån i Bredängs centrum
Gnagarna: 17:30 Scoutlokalen på rehnsgatan varifrån utresan sker gemensamt. 
Innan: Det är en god idé att ha ätit middag innan avfärden.
Hemkomst:
Ca kl på söndagen 16:30 utanför Pressbyrån i Bredängs centrum eller Scoutlokalen på rehnsgatan.
Om ni har några frågor eller övriga funderingar är ni välkomna att ringa/maila någon av ledarna.
Kostnad för denna övernattning är 200kr och betalas senast på mötet den 26’e November tillsammans med 
talongen nedanför i ett kuvert till någon era ledare.

Övernattning 28-30 November 2014
Mitt namn:___________________________________________________
Jag kommer[ ]  Jag kommer ej[ ]
Målsmans underskrift: ___________________________________________

Nu är det dags för terminens första gemensama övernattning. Hela Snabbfötterna och alla Gnagare kommer 
bege sig ut till vår scout stuga pettersberg. Där väntar lika mycket skoj och äventyr som vanligt. Ta chansen 
att komma på en övernattning!

Övernattning 28-30 November 2014



Korrekt scoutdräckt: scoutskjorta med rätt påsydda märken, halsduk, mörka slitstarka civila 
byxor (jeans) (ej ”mjukisbyxor”), papper, penna, plåster och inneskor. 

Varm jacka 

Ryggsäck 40-60 liter (packningen bör inte vara större än 40 liter m.a.o man ska ha plats över i 
en 60liters ryggsäck) 

Sovsäck (komfort ska ligga på ca 15*C) 

Liggunderlag (bör vara minst 1cm tjockt) 

Tvådelat regnställ 

Kängor / Stövlar (ej seglarstövlar), du ska få plats med ett par yllesocker 

Gymnastikskor 

Pyjamas eller träningsoverall att sova i 

Tjocktröja, mössa, vantar, sockor 

Extrabyxor 

Underkläder: ett par per natt och ett extra par 

Toalettsaker: tvål, handduk, kam/borste, tandborste och tandkräm 

Nalle eller annat kram djur (om man vill) 

Ficklampa 

Kniv, ordentligt ned stoppad i ryggsäcken 

Matsaker två djupa plast/stål  tallrika eller stora kåsor , dryckerskåsa, kniv, gaffel, sked,
diskhandduk, allt ska förvaras i en tygpåse. 

Täckbyxor vid risk för snö 

Glöm inte dina mediciner som du eventuellt tar regelbundet!
Meddela ledarna på talongen skriv: jag tar medicinen ... för ... ! 

Har du med dig mobiltelefon så ha den nedpackad och avstängd i ryggsäcken och använd 
den endast i nödsituation.

Saker som ska lämnas hemma :
Musikspelare (Mp3-spelare)
Godis 

Packningslista
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