
 

  

E-kurs 27 - 31 december 2018 
 

Du Äventyrarscout! 
 
En gång per år uppstår avdelningen Bölja, som består av patrullerna Pigge, Gnidde, Knoll, 
Tott, Asch och Usch. Patrullmedlemmarna är äventyrarscouter som går E-kursen. Nu är det din tur! 
Du är välkommen att delta i årets Leda Patrull, E-19. Under fem dagar har du chansen att vara med om 
bra och kul scouting och när du kommer hem har du förhoppningsvis inspiration att göra din patrull till 
en ”Levande patrull”. 
 
Vad är E-kursen? 
E-kursen är ett samlingsnamn för två utbildningar som sker samtidigt. Där ena är en Leda Patrull 
utbildning som du går första året och den andra är en fördjupad Leda Patrull som du får gå andra året. 
Kursen hålls varje år kring årsskiftet. Första året går du vad vi kallar kurs I. Den riktar sig främst till 
andraårs äventyrarscouter, som då får bättre möjlighet att leda sin patrull under den kommande 
vårterminen och nästa höst. Kurs I innehåller bland annat kurspassen Friluftsteknik, Lära ut, Patrullroller, 
Planera patrullmöte och Den nye i patrullen. Kurs II är för de äldre äventyrarscouterna som redan gått kurs I 
och nu ska gå en fördjupad Leda Patrull. Som deltagare på kurs II får du bland annat genomföra 
kurspassen Att instruera, Planera patrullövernattning och Ledarskap. Dessutom går deltagarna på kurs II ut på 
vinterhajk och sover en natt i skogen framför öppen eld. Alla deltagare får delta i en praktisk 
sjukvårdsövning och vid sidan om kurspassen finns dagsspår, överraskningar och en minnesvärd 
avslutningskväll. 
 
Under E-kursen får du lära dig nya saker. Du tar också tillvara på det som finns inom dig och utvecklas. 
Dessutom har du en enastående möjlighet att träffa nya vänner och ha kul. 
 
Tid 27 – 31 december 2018. 
Plats Gilwellstugan, Scouternas egen scoutstuga i Sparreholm söder om Stockholm. 

Övernattning sker inomhus i sängar och de flesta måltider serveras i matsalen. I stugan 
finns duschar som kan användas på morgnarna. 

 
Kostnad Kursen kostar 1700 kr, men din scoutkår står vanligen för hälften av kostnaden!  

Du betalar 850 kr för fem händelserika och mycket lärorika dagar. Ni kommer att få en 
faktura hemskickad på avgiften. 

 
Anmälan Fyll i anmälningsformuläret i denna inbjudan så snart som möjligt, som sedan lämnas in 

till din avdelningsledare senast vecka 47. 
 
Avresa Abonnerad buss avgår från Östra Station ungefär klockan 8.30 den 27 december. 
Hemkomst Bussen är åter i Stockholm ca 17.00 den 31 december. (Obs! Preliminära tider för avresa 

och hemkomst. Exakta tider kommer i nästa informationsbrev.) 
 
Behöver du åka ut senare eller hem tidigare? Tala med dina ledare! 
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Här nedan ser du gällande utrustningslista. Du som åker till Gilwell för andra gången 
eller är sista års äventyrarscout deltar i Kurs II med tillhörande vinterhajk! 

 
Packa så här 
Kursen börjar med en vandring på några kilometer. Packa därför matsaker och det du kommer att 
behöva fram till middagen dag 1 i en liten ryggsäck – t.ex. förstärkningskläder och vatten. 
Packa resten i en stor ryggsäck. 
 
Klädsel 
Scoutskjorta och halsduk, mörka byxor, kängor eller stövlar, bussarong/annan tålig jacka, första 
förband. Obs: var klädd för att vara ute i några timmar vid ankomsten. 
 
Personlig utrustning packad i ryggsäckar 

 Sängkläder, d.v.s. lakan, påslakan och örngott (sovsäck ej tillåtet inomhus) 
 Inneskor. 
 Ombyte av underkläder, strumpor och tjocka sockor, undertröjor/T-shirts. 
 Långkalsonger (gärna superunderställ), varm tröja, mössa, vantar, halsduk. 
 Extra byxor, regnkläder. 
 Tvättsaker (schampo, tvål, tandkräm mm) och badhandduk 
 Matsaker, 1½ liters PET-flaska fylld med vatten. 
 Pärm med ringmekanism eller motsvarande. 
 Skrivblock och pennor 
 Kniv (nyslipad!) 
 Hajkbricka 
 Mobiltelefon (behövs till några kurspass) 

 
Endast Kurs II 

 Varm sovsäck (ska klara minst -10 C), påslakan, sovsäcksöverdrag (om du har), liggunderlag 
(gärna 2 st). 

 Anorak el motsvarande (ej ömtålig!), arbetshandskar (gärna fodrade), hajkbricka, 
pyjamas/overall, termos. 

 Gilwellsöljan du gjorde i fjol och förra årets anteckningar. 
 
Några policys: 

- Vi ser gärna att din mobiltelefon inte stör och förväntar oss att du kan hantera det på ett snyggt 
sätt (helt okej att ta en bild då och då). Dom där hemma får gärna ringa till Gilwellstugan om 
det är något (telefonnummer 015732145). Vill du ringa hem så fråga ledarna först.  

- Vi vill inte heller att du isolerar dig från resten genom att spela spel på din mobil eller liknande. 
Kursen handlar även om att vara medlem i en patrull och då finns det annat viktigare att göra, 
behöver du liten egen tid så skriv lite i loggboken istället! 

- Vi undviker att ha kamofärgade kläder då vi ej är militärer och vill inte bli förväxlade med dem. 
 
OBS! Inga nötter eller godis med nötter i på grund av allergi! 
 
Saknar du någon viktig del av utrustningen? Tala med någon av dina ledare. De eller någon annan 
kanske har som du får låna. 
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Viktigt att veta 
 
Vi vill att alla deltagare skall ha läst det som står här nedan. 
Vi tycker att det är viktigt att alla känner till vad som gäller i förväg, så att det inte blir några 
missförstånd p.g.a. felaktiga förväntningar eller liknande. 
 

 E-kursen är en kurs. Kurs = utbildning. Meningen är att man skall lära sig saker under kursen. 
Vi har inga skriftliga prov som i skolan. Men vi förväntar oss att alla deltagare är intresserade av 
att lära sig det vi lär ut. Både ni/era föräldrar och er kår har betalat pengar för att ni skall få den 
här utbildningen. Se till att ni och de får ”valuta för pengarna”. 

 
 Vi förväntar oss att ni är aktiva (efter egen förmåga, så klart). Det innebär att ni säger till om ni 

inte förstår det vi lär ut, om det går för fort, om luften i rummet håller på att ta slut o.s.v. 
 

 Kursprogrammet är intensivt. På den ganska begränsade fritiden finns också uppgifter som man 
måste göra, t.ex. städa patrullens städområde. Om man hjälps åt så går sådana saker fortare. 

 
 Trots att kursen är intensiv ger den också möjligheter för ledarna på kursen att skapa roligare 

och ännu häftigare programaktiviteter än vad som många gånger hinns med under terminerna. 
Förvänta dig ett scoutprogram utöver det vanliga! 

 
 Många av uppgifterna gör Du tillsammans med scouter från andra kårer och avdelningar. 

Möjligheterna för att lära känna nya scoutkompisar är stor! Förvänta dig nya kompisar att dela 
upplevelser och att utbyta erfarenheter med! 

 
Nu vet du det här. Då kan du gå in i kursarbetet med rätt förväntningar. Rätt förväntningar är en viktig 

förutsättning, dels för att du skall lära dig något, men också för det som är lika viktigt: 
– att ha kul och lära känna nya kompisar! 

 
 
Frågor ställs i första hand till dina ledare, annars till undertecknad. 
Mer praktisk information får du senare när du har anmält dig i nästa informationsbrev. 
 
 
 
Simon Ström  
simon@gvb.nu  
076 – 631 68 90 
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Anmälan: 
Av flera anledningar ser vi gärna att man som deltagare på E-kursen har med sig en ledare från sin 
avdelning eller kår på kursen. Fråga dina ledare om du är osäker kring detta eller ta kontakt med någon 
ur kursteamet nedan för mer information. Har du fått denna inbjudan i pappersform från dina ledare så 
innebär det i regel att just dina ledare kommer vara med på kursen! Fyll i anmälningsformuläret nedan 
tillsammans med dina föräldrar och lämna in den till dina ledare senast vecka 47 1(9-25 nov). 
 
Namn: _______________________________   Scoutkår: ________________________ 
 
Avdelning: ____________________________   Patrull: __________________________ 
 
Patrullroll(er): ___________________________________________________________ 
 
Specialkost: ___________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Sjukdomar, allergier eller övriga upplysningar: _________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Anhörigs namn: ________________________      
 
Anhörigs mobil: ________________________  Deltagares mobil: ________________________ 
 
Anhörigs e-post: ________________________  Deltagares e-post: _______________________ 
 
I och med anmälan så godkänner ni att er ungdom får förekomma på bilder, samt att dessa får används 
på Internet och i tryckta publikationer i scoutsammanhang. (om inte så kontakta ledarna)  
 
Vilken del av E-kursen är det du anmäler dig till? 
 
 ................................................................................................................ Jag anmäler mig till 

Kurs I (Leda Patrull)  
Är detta ditt andra år du går E-kursen ska du gå Kurs II.  
(om du missade förra året så prata med dina ledare om vilken kurs du ska gå) 
 
 ................................................................................................................ Jag anmäler mig till 

Kurs II (Leda Patrull fördjupning) 
Förra vintern var jag med i följande patrull på E-kursen: ________________ 

 
Datum                                                Målsmansunderskrift 
 
_______________                               ______________________________________________ 


