
 

 
    E-kurs 27 - 31 december 2016 

 Julkursen, E-17 
 

ÄVENTYRARSCOUT! VÄLKOMMEN TILL AVDELNINGEN BÖLJA! 
 
 

E-kurs II 
Du har antagits till och är välkommen att delta i kurs II på årets ledarutbildning Patrull, E-kurs. 
Under fem dagar har du chansen att vara med om bra och kul äventyrarscouting och när du kommer 
hem har du förhoppningsvis inspiration att göra din patrull till en ”Levande patrull”. 
 
Här kommer all den information du förväntas behöva. Om så inte är fallet kontakta undertecknad 
eller någon ledare på din avdelning.  
 
Tid Tisdagen den 27:a december – lördagen den 31:a december 2016. 

Plats Gilwellstugan, Scouternas egen scoutstuga nära Sparreholm i Södermanland. 

Utresa Abonnerad buss avgår från Östra Station, Drottning Kristinas väg, kl. 8:30. 
Samling c:a 8:10 för alla på samma plats. 

Hemkomst Bussen kommer till Östra Station c:a 17:00 den 31:a december. 

 

Sociala medier 
 Ni där hemma kan följa oss under kursen via sociala medier. 
 Facebook: Facebook.com/ekursen 
 Instagram: Instagram.com/ekursen 
 Vi använder hashtaggen #ekursen  
 
E-träff Redan nu vill vi att du bokar in vår återträff, E-träff, som är kl 14:00 den 18 februari 
 2017 i scoutstugan Kåken på Gillegatan 15 i Hägersten. 
 
 
Behöver någon därhemma kontakta oss under kursen så rekommenderar vi att ringa till 
Gilwellstugans telefon: 015732145 
 
Tills vidare: God jul och gott nytt år 
– Vi ses på Gilwell! 
 
 
 
Simon Ström, kurschef 
076-631 68 90 
simon@gvb.nu  



 

Utrustningslista för Kurs II 
Packa så här 
Gilwell ligger i vacker natur vid sjön Båven. Vi ska vandra den sista biten fram till stugan. Det är 
några kilometer genom skog och mark. Därför måste du se till att packa allting du behöver första 
dagen i en liten ryggsäck och ha den inne i bussen. Packa resten i en stor ryggsäck. 
 
Klädsel 
Scoutskjorta och halsduk, mörka byxor, kängor eller stövlar, bussarong/annan tålig jacka, första 
förband. Var klädd för att vara ute i flera timmar vid ankomsten, ungefär fram till middagen. 
OBS: Vi använder inte militärkläder eller någon form av kamouflagemönstrad utrustning! 
 
Skor 
Vi tillbringar mycket av kurstiden utomhus, bra skor är viktigt, t.ex. kängor med två par sockor i 
(gärna av ylle), men se till att det inte blir för trångt så det finns luft kvar. Läderkängor kan vara bra 
att smörja in med fett innan kursen. Det är inte kul att ha blöta skor redan första dagen när man 
skall vara ute i minusgrader resten av veckan. 
 
Personlig utrustning packad i en liten "skolryggsäck" som du har 
på bussen och under vandringen till Gilwell 

 Matsaker 
 Kniv 
 Hajkbricka 
 Regnkläder 
 1,5 - liters PET - flaska fylld med vatten 
 Varma kläder 
 En frukt 

 
Personlig utrustning packad i stor ryggsäck 

 Sängkläder, d.v.s. lakan, påslakan och örngott (sovsäck ej tillåtet inomhus) 
 Inneskor. 
 Ombyte av underkläder, strumpor och tjocka sockor (gärna av ylle), undertröjor/T-shirts. 
 Långkalsonger (gärna superunderställ), varm tröja, mössa, vantar, halsduk. 
 Extra byxor 
 Tvättsaker (schampo, tvål, tandkräm mm) och badhandduk 
 Pärm med ringmekanism eller motsvarande. 
 Skrivblock (gärna i A4 så det passar i din pärm) och pennor 
 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. 

 
Här är vår policy angående onödiga grejer: 

Nej  Ja 
Musik-spelare och dyl. Sångröst 
Dataspel  Kortlek 

”Nej”-saker och annat som inte hör scouting till lämnar du hemma!  
 
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. 



 

 
Information kring fakturan för E-kursen 
Din scoutkår kommer att få en faktura från Scouternas Folkhögskola när kursen är slut på 
omkostnader för mat, logi, material med mera, då själva kursen är kostnadsfri.   
Scoutkåren kommer att betala hälften av kostnaden för kursen för din del, vilket innebär 700 kr av 
1 400 kr. Detta innebär att du behöver betala in den andra halvan av omkostnaderna för kursen till 
din scoutkår för att scoutkåren ska kunna betala hela fakturan på 1 400 kr från Scouternas 
Folkhögskola. Scoutkåren behöver få in de 700 kronorna innan kursen går av stapeln för att hinna 
betala fakturan i tid.  
 
 
Inbetalning Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng 
Sker till Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng. Plusgiro konto 15 19 84-2. Märk inbetalningen med 
scoutens namn och E-kurs. Ska finnas på scoutkårens konto senast den 26 december 2016. 
 
Vi anser att man ska ha möjlighet att följa med oavsett ekonomiska förutsättningar, så om man 
behöver ytterligare subventioner kan man alltid höra av sig till oss, så försöker vi lösa något. 
Scouterna på nationell nivå har även en stödfond som går att söka. Mer info går att finna på: 
www.scoutservice.se/utveckla-karen/scouternas-stodfond 
 
Har ni några frågor kring inbetalningen till din scoutkår hör av dig till dina ledare. 


