
ST GEORGS-ÖVERNATTNING
21-23 APRIL 2017

Den 23e april är all världens scouters dag. Då firas minnet av S:t
Georg, den unge riddaren och drakdräparen som är vår rörelses
skyddshelgon. Vi har nöjet att hålla övernattning i Lycksjöhagen

tillsammans med scoutvänner från GVB, WV, Ö och AF.

Så hjärtligt välkomna alla skogsmän, rovfåglar, stigfinnare, spanare
och skogsluffare till årets fetaste träningsövernattning tillsammans

med gamla och nya scoutvänner. Du hänger väl med?

Här följer en del praktiska upplysningar:

Plats Lycksjöhagen, Tyresta Nationalparl

Datum Fredag den 21a april till söndag den 23e april.

Utresa Patrullerna åker själva mot Tyresta. Ledarna möter upp 
vid Svartbäcken och ni bör vara på plats vid stugorna 
senast 20:30.



Resa från Centralen Ta tunnelbanan till Gullmarsplan och byt till buss 807 
eller 809 till Svartbäcken och kliv av vid svartbäcken.

Resa från Bredäng Ta tunnelbanan till Gullmarsplan och byt till buss 807 
eller 809 till Svartbäcken och kliv av vid svartbäcken.

Hemkomst Vi räknar med att vara hemma ca. 16:00.

Klädsel Korrekt scoutdräkt (scoutskjorta och kårhalsduk)

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.

Avgift Övernattningen kostar 300 kr och betalas i enighet med
din avdelnings praxis.

Information Har ni frågor så tveka inte att höra av er till ledarna 
(från din egen kår)

Simon 076 631 68 90 simon@gvb.nu
Robert 073 728 09 83 robert@afscout.se 
Sally 072 219 49 43 spanarledarna@gmail.com
Carl 073 673 23 03 carl.bjelksjo@ornsberg.org

Anmälan och inbetalning skall vara ledarna tillhanda senast 20/4!

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

 Namn:_____________________________________________________
Målsmans underskrift:__________________________________________

Allergi/Specialkost:____________________________________________

VI SES I LYCKAN!
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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

På dig

Scoutskjorta
Kårhalsduk och sölja
Underkläder + underställ
Strumpor, gärna av ylle
Oömma byxor, ej mjukisbyxor!

Med dig

Ryggsäck
Sovsäck
SL-färdbevis
Regnjacka och regnbyxor
Extra strumpor, gärna av ylle
Förstärkningsplagg
Mössa, halsduk, vantar/handskar
Matsaker + bestick
Tandborste/tandkräm + hygienartiklar
Kniv (om du har knivbevis)
Eventuella mediciner

Patrullens utrustning

2 hajkbrickor
Lykta + bränsle
Livlina
Späntkniv(ar)
Yxa
Sjukvårdslåda
Loggbok
PL´s mobiltelefon
Patrullfanan/flaggan!

Bra att ha

Ficklampa
Hajkbricka (personlig)

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


