
Scouternas dag: Myrstigen 
Myrstigen är ett tillfälle då scouter från hela Stockholm 
samlas och tävlar mot varandra i tre ärofyllda tävlingar 
för respektive åldersgrupp, Vi tävlar i Myrstigen, som vår 
avdelning har en lång historia av att hamna väldigt bra på. 
Så vill vi även kunna göra i år, och därmed kommer 
inbjudan till Scouternas dag här. 
 
 
Samling: Lördagen 11:e maj kl. 8:40 utanför scoutlokalen 
på Rehnsgatan 16. Om man som förälder ställer upp som 

kontrollant (se nedan) kan man lämna sitt barn hos oss redan från kl. 07:50, och som scout har man då 
möjlighet att få öva vidare med en ledare inför tävlingen inom t.ex. chiffer, knopar, livlina, woodcraft 
(=naturlära) osv. 
 
Klädsel och utrustning: Scoutskjorta, halsduk och sölja om man har. Papper och penna ska också tas 
med, en liten IKEA-penna är optimal att ha i scoutskjortefickan. I övrigt oömma kläder efter väder, 
slitstarka mörka jeans är att föredra. 
 
Hämtning: Scouternas dag har prisutdelning nära Björkhagens tunnelbanestation kl. 15:00, och 
brukar pågå i ca en timme (se ”P” på kartan). Däremot är det inte helt ovanligt att arrangörerna tar 
något längre tid på sig att räkna poäng, och vi kommer efter prisutdelningen att bege oss hemåt. Vi 
beräknas vara hemma vid scoutlokalen igen ca kl. 16:40. Föräldrar, familj, släktingar och vänner är 
varmt välkomna under prisutdelningen, och det går lika bra att hämta sitt barn på plats som vid 
scoutlokalen. 
 
Kostnad och matsäck: Scouternas dag är gratis för er, men däremot behöver matsäck tas med. Den 
ska bestå av dryck för hela dagen, minst en ordentlig lunch och två mellanmål för förmiddag 
respektive eftermiddag. Ät också en stadig frukost innan samling. Matsäck packas med fördel i en 
liten ryggsäck som är lätt att bära runt på under dagen. 
 
Anmälan: Ingen anmälan behöver göras, men vi hoppas verkligen att man har möjlighet att komma då 
det både är roligare att vara många och utgör en stor fördel i tävlingsmomenten. 
 
Kontrollanter: Scouternas dag arrangeras precis som övriga scoutaktiviteter på frivillig basis, vilket 
innebär att vi som avdelning behöver bidra med fyra kontrollanter till tävlingsstationerna. Som 
kontrollant blir man tilldelad en kontroll och tillsammans med andra kontrollanter ser man till att 
hjälpa och bedöma patruller som kommer och tävlar. Vi kommer att kunna tillsätta ett par 
kontrollanter själva, men för att vi ledare ska kunna ta hand om era barn istället för att agera 
kontrollanter hoppas vi på att ett par föräldrar ska kunna hjälpa oss som kontrollanter. 
 
Inga förkunskaper behövs. Kontrollanter samlas 8:30 vid Markuskyrkan markerat med ”F” på kartan. 
Med sig behöver med ta papper, penna, tidtagare (mobil funkar utmärkt), matsäck och ev. paraply vid 
behov till kontrollantsamlingen samt uppge ”Jag är kontrollant för Waingunga i scoutkåren Gustav 
Vasa Bredäng i tävlingen Myrstigen”. Vid intresse av att vara kontrollant, släng iväg ett sms till Alban 
på 073-929 95 41 så får vi koll på vilka som kan hjälpa till. 
 
Kontakt 
Alban, 073-929 95 41 
Limpan, 070-712 32 06 



 


