
Övernattning 19Övernattning 19Övernattning 19Övernattning 19----21 februari21 februari21 februari21 februari    
 
Välkomna till årets första övernattning på Pettersberg! Inte nog med att du 
kommer att få möjlighet att lära dig en massa roliga saker om naturen, 
scoutlivet och dig själv, leka lekar, äta mat över öppen eld, ta märken och 
upptäcka livets goda stunder och utmaningar tillsammans med dina 
patrullkamrater, så kommer du också få möjlighet att reda ut mysterium 
tillsammans med Kommissarie Gadget och hans gäng. 
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SamlingSamlingSamlingSamling utresa utresa utresa utresa:::: Centralen Spottkoppen fredag 19e februari kl 17.45 
Samling hemresa:Samling hemresa:Samling hemresa:Samling hemresa:    Centralen Spottkoppen söndag 21 februari ca kl 14.15 
Kostnad:Kostnad:Kostnad:Kostnad: 250 kr 
 
Vad man behöver ha med sig:Vad man behöver ha med sig:Vad man behöver ha med sig:Vad man behöver ha med sig:    
reskassa eller åkkort �, scoutskjorta med papper penna och plåster �, 
ryggsäck �, sovsäck �, termobyxor �, jacka �, mössa �, vantar �, varm 
tröja �, bra vandrarskor (kängor) �, Komplett ombyte �, inneskor �, fick-
/pannlampa �, nattkläder �, tandborste �, tandkräm �, underkläder �, 
extra strumpor �, kniv med parerstång (nedpackad i ryggsäcken) �, 
eventuella mediciner �. 
Ni kommer att gå till och från Pettersberg ca 3 km i vardera riktningen så 
packa lagom tungt. 
 
För frågor/mer information innan eller under helgen kontakta Petra på 
0704-92 64 54 eller petra@gvb.nu 
 
Klipp här                                                                                                                                                                                    . 
 

Lämna in denna lapp tillsammans med 250 kr för att anmäla dig till övernattningen 19-21 februari 2016 

� Ja såklart jag kommer och löser mysterium med mina vänner! 

� Tyvärr har min vandrande pinne Hubert rymt så jag måste leta efter honom… 
 
Scoutens namn:______________________________________________ 

Målsmans namn:_____________________________________________ 

Målsmans underskrift:_________________________________________ 

Min scout får gå hem själv  � JA � NEJ 


