
  

 

Avdelningsrop: 
Al: Skogsmän! 
Alla: Här är vi 
Scouter med stil och pli 
Framåtanda energi 
Ser ni några uti skogen rasa 
Ä r det vi från Gustaf Vasa 
Ptr: Falkar 
Uttrar 
Rävar 
Örnar 
Hjortar 
Al: Alla är vi med i… 
S K O G S M Ä N N E N 
 
Falkens Patrullrop: 
Falken flyger, svävar, dyker 
över granens topp vi strycker. 
Vi för segern kämpa, 
inget får vår iver dämpa. 
FALKEN! 
 
Utterns Patrullrop: 
Vi är utterns tappra gäng 
Vi ska ge de andra däng 
Vi ska kämpa vi ska slå 
Så vi kan till segern nå 
UTTERN! 
 
Rävens Patrullrop: 
Räven uti skogen ilar, 
mens de andra djuren vilar. 
Alltid redo, jämt på språng, 
jobbar hela dagen lång. 
RÄVEN! 
 
Örnens Patrullrop: 
Örnen över skogen flyger, 
mens de andra nere smyger. 
Grymma ögon, stora vingar, 
skriet genom världen klingar. 
ÖRNEN! 
 

Hjortens Patrullrop: 
Hjorten skrider alltid tidigt 
framåt, säker, stolt och smidigt. 
Inget hindrar hjortens bana 
Därför högt vi håller fanan 
HJORTEN! 

 
Rådspatrullen Älgens Patrullrop: 
Ä… 
Ä… 
Ä… 
Ä… 
Älgen skumpar fram i skogen 
är för varje stordåd mogen. 
Den vartenda byte snor 
mens de andra står och glor. 
Ä L G E N 

 
Kårropet: 
Alla:  Vi är GV scouter hej! 
KO: Är vi slöa scouter 
Alla: NEJ! 
 Vi är scouter som vill vara  
 Främst bland scouters stora skara 
 Gustaf Vasa Bredäng 
 
Scoutsången: 
Vers 1 
Vi äro svenska scouter vi och  
Löftet som blev givet. 
En vårdag brusande och fri 
Står på vår panna skrivet. 
För Gud för kung och fosterland 
Vart än i livet stället. 
Var redo när det gäller 
Med hjärta  håg och hand. 
Vers 4 
Var redo hör den stormens il 
Som genom världen skrider. 
Håll spänd din sträng håll blank din pil 
Nu är det knoppnings tider. 
Nu knyta vi vårt syskonband 
i kärlek och i gamman.  
Nu smida vi det samman 
Kring hela Sveriges land. 


