
 

GAM 
4-6 december 2015 

För länge sedan (ni får fråga Pliiiggis hur länge), före SkRov, Viner och Lilla 
Hjul hade kårerna i Vasastads-kretsen en gemensam övernattning med julbord, 
klappbyte och ringdans kallad GAM - begynnelsebokstäverna i Gustaf Vasa, 
Adolf Fredrik och Matteus Wallinum. 

Med oförändrat namn är nu samtliga Rovfåglar, Skogsmän, Stigfinnare och 
Spanare kallade till Pettersberg för att få en försmak på julen tillsammans med 
gamla och nya scoutvänner. Det vill du väl inte missa? 

Här följer en del praktiska upplysningar: 
 
Utresa Patrullerna åker själva mot Pettersberg. Ledarna möter 

upp vid Västerby Skola. 

Resa från Centralen Ta pendeltåget mot Nynäshamn som avgår X från 
Centralen. Gå av vid Västerhaninge och ta buss 848 mot 
Nynäshamns Station. Kliv av vid Västerby Skola. 

Resa från Bredäng Ta buss 163 mot Kärrtorp som avgår X. Kliv av vid 
Älvsjö. Ta pendeltåget mot Nynäshamn som avgår Y. 
Gå av vid Västerhaninge och ta buss 848 mot 
Nynäshamns Station. Kliv av vid Västerby Skola. 

Hemkomst Vi räknar med att vara hemma ca. 16:40. 

Klädsel Korrekt scoutdräkt (scoutskjorta och kårhalsduk m 
sölja) 

Mobiltelefon Mobiltelefon får tas med i enighet med avdelningens 
praxis. En mobil per patrull bör medföras, så att patrull- 
instagram kan uppdateras eller om ni råkar åka fel med 
bussen. 

 

http://gvb.nu/om_oss/gvbbild/skrov14/index.html



Plats Pettersberg 

Att ta med Utöver ordinarie packning får ni gärna ha med en 
tomteluva. Alla ska också ha med sig en inslagen 
julklapp till ett värde av ca 30kr. 

Avgift Övernattningen kostar 300 kr och betalas kontant till 
ledarna. 

Information Har ni frågor så tveka inte att höra av er till ledarna 

(från din egen kår) 

Einar 072 067 83 86 einar@gvb.nu 

Robert 073 728 09 83 robert@afscout.se 

Sally 072 219 49 43 sally.stiebel@hotmail.com 
 

Anmälan och inbetalning skall vara ledarna tillhanda senast 3/12! 

( ) Jag kommer! ( ) Nej jag tycker andra kårer är läskiga... 

Namn:  
Målsmans underskrift:     

Allergi/Specialkost:   
 
 
 

VI SES PÅ 
GAM! 

Med scouthälsning 
 
 
 

     



Utrustningslista 
 

Utrustningslistan ska användas som riktmärke. Tag med de saker du trivs 
med och tänk på att du ska bära din egen packning. Packa bara sådant som 
du sannolikt behöver. Glöm inte att lämna plats för patrullens utrusning. 

 

Personlig utrustning Patrullens utrustning 

På dig 2 hajkbrickor 

Korrekt scoutdräkt - Scoutskjorta med 
rätt påsydda märken + kårhalsduk 
Underkläder + underställ 
Strumpor, gärna av ylle 
Oömma byxor, ej 
mjukisbyxor! 

Lykta + bränsle 
Livlina 
Späntkniv(ar) 
Yxa 
Sjukvårdslåda 
Loggbok 

Med dig PL´s mobiltelefon 

Ryggsäck Patrullfanan/flaggan! 

Sovsäck Woodcraftkunskap  om ert patrulldjur 

SL-färdbevis Bra att ha 

Regnjacka och regnbyxor 
Extra strumpor, gärna av ylle 
Förstärkningsplagg 
Mössa, halsduk, vantar/handskar 
Matsaker + bestick 

Inneskor 
Tomteluva 
Ficklampa 

Hajkbricka (personlig) 

Tandborste/tandkräm + hygienartiklar  

Kniv (om du har knivbevis)  

Eventuella mediciner  

Julklapp för ca 30kr  

 
 
 

OBS: Vi använder inte militärkläder eller någon form av 
kamouflagemönstrad utrustning! 


