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Hej! 
Här kommer sista ledarinstruktioner för att underlätta för er och för oss. Det är 57 patruller 
anmälda och 581 scouter och ledare vilket är roligt. Men detta ställer krav på logistiken för att detta 
ska flyta så smidigt som möjligt. Hela gångsträckan är 7,5 km. Som vi har beräknat ska ta max 2,5 
timme i gångtid. Varje kontroll kommer att vara flera paralleller och kommer att ta kanske max 5-
10 min att genomföra.  Vi hoppas att de patruller som startar mot slutet kommer att vara framme 
vid övernattningsplatsen senast kl. 18.00   
 
Kontaktuppgifter till era Scouter  
Vid ”kris” behöver ni ha med er kontaktuppgifter till alla era deltagare.  
 
Start nummer: 
Varje patrull kommer att få ett startnummer för att underlätta i Hogwarts och uppstarten.  
Se bilaga! 
 
Trollkarshatt! 
Glöm inte er förberedelseuppgift! Era Trollkarshattar.  
 
Karta: 
Det finns på hemsidan kartor att skriva ut.  
Vi kommer att följa leder hela tiden så det ska vara svårt att gå fel. Först följer ni gul led fram till 
HAGRID Skogsvaktare där efter bytar ni till organge led Skåne leden.  
 
Brösarps station: 
Hogwarts expressen av går kl. 09.00 så då måste alla vara på expressen. 
Se till att vara på plats i god tid. 
 
Innan avresa med Hogwarts expressen ska ni: 
Anmälan öppnar 08:15 
Anmäla er, (rapportera ev frånvarande) Få ett pass och en kartbit.  
Lämna in personlig packning  
Lämna er gemensam utrustning.  
 
Parkering: 
Parkering av ledarbilar måste ske på Piratens parkering ca 800 m från Brösarps station. Bilarna 
kommer ni att kunna hämta upp söndag morgon. Anmäla detta när ni kommer fram till 
övernattningsplatsen. 
 
Personlig packning: 
När ni kommer fram till Brösarp kommer ni att lämna både den personliga packningen och er 
gemensamma utrustning. Detta görs på två olika ställen.  
 
Den personliga packningen kommer ni att lägga i patrullvis i klump och markeras upp. Packningen 
kommer att köras med släp till kontroll ”Örtlära” som är kontroll plats 2.  Örtläran kommer också 
att kunna vara er lunch plats så ni kommer då att få tillbaka er packning.  
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Gemensam utrustning: 
Ni lämnar också in er gemensamma utrustning på anvisad plats (som ni brukar) Denna utrustning 
kommer att köras direkt till övernattningsplatsen.  
 
OBS. Utrustning som ni kommer att behöva ha med er på tåget innan lunchen: 
Kåsa 
Kniv 
Tågbiljett , finns på hemsidan 
Antagningsbevis, finns på hemsidan 
 
På tåget.  
Behöver ni era biljetter och antagningsbeskedet till Hogwarts, som jag har skickat ut. Ni behöver 
också en kåsa då vi kommer i St:Olof vid omväxlingen att ge er en fika korg som ni kan äta på tåget 
fram till Hogwarts. Se därför till att placera patrullen någorlunda samlad i tåget.  
När tåget stannar i S:t Olof går någon ur varje patrull ut på perrongen och hämtar er fika.  
Om det är någon som är allergisk mot gluten, meddela då detta. 
 
Pass: 
Ni kommer också att få ett pass /patrull när ni checkar in i på Brösarps station.  Vid varje stations 
skylt kommer det att hänga en stämpel som ni då kan stämpla era pass. Detta kommer ni att få 
sköta själva.  
 
Kartbit: 
Ni kommer också i starten att får en kart bit. Fler kartbitar får ni vid varje kontrollplats.  
 
Hogwarts 
Tåget anländer Hogwarts kl. 10.20 då gäller följande: 
Ta er upp för slänten till höger om tågets färdriktning.  
 
Sorteringshatten 
Patrull nummer 1-11 går till sorteringshatten station 1 
Patrull nummer 12-20 går till sorteringshatten station, 2 
Patrull nummer 21-31 går till sorteringshatten station 3 
 
Ollivander 
Patrull 32-40 går till Ollivander 1 
Patrull 41-48 går till Ollivander 2  
Patrull 49-57 går till Ollivander 3 
 
Sorteringshatten kommer att ta ca 35-40 min.  Varje elevhem består av ca 20 personer. Vi kommer 
inte att dela era hajkpatruller, dvs hela era patrull kommer att sorteras in i samma elevhem. Vi 
kommer att ha 2-3 patruller i samma elevhem. Vi kombinerar då två patruller från olika kårer. Vi 
har 4 elevhem men dessa kommer att dubbleras med ett tilläggsnummer tex  Slytherin 1, 2 , 3, 4, 5 
och 6.  
OBS NI MÅSTE SEN HÅLLA IHOPA HELA ERT ELEVHEM UNDER HELA DAGEN. 
 
När ni har gjort sorteringshatten går hela elevhemmet består då av 2-3 patruller tillsammans till 
funktionär och ”Startar” er färd. De olika elevhemmen kommer att starta med 3 min mellanrum 
eller när ni är klara för av gång.  
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Patruller 1-31 kommer att besöka Ollivander och tälja era trollstavar sist när ni kommit fram till 
övernattningsplatsen, innan ni får slå läger.  
 
Det är 500 m till  kontroll plats 2, där kan ni också kan äter er lunch och får er personliga packning.  
Ni beräknas komma dit ca 11:00-12:00. De första patrullerna kan också välja att gå vidare till 
nästkommande kontroll och äta er lunch där. OBS så länge HELA ert elevhem är med på detta.  
 
LUNCH 
Vid lunchen går det inte att elda. Trangia går bra, vatten finns. Försök att hålla en kortare lunchpaus 
max 30 min. 
 
Patrull nummer 32-57 kommer att gå direkt till ollivander station 1,2 och 3 
Dessa patruller börjar med att göra trollstavar ca tid 30 min.  
 
MEN så fort ”er” sorteringshatt är ledig kommer ni att få avbryta och gå vidare till sorteringshatt. Är 
ni inte klara med era trollstavar finns det möjligheter att göra dessa klara när ni kommer till 
övernattningsplatsen där denna station också kommer att finnas. 
 
Patruller 32-57 kommer också att starta efter er sortering och gå till nästa kontroll för att där äta 
lunch och sedan göra kontrollen.  Er lunchtid blir då ca 12.30.  
 
OBS startordningen ut på spåret är helt valfri utan ni startar när ni är klara för detta. Dock måste 
hela elevhemmet hålla ihopa genom hela helgen. Så om elevhemmet består av två patruller så 
måste ni gå ihopa.  
 
Diagongränd - Övernattningsplatsen  
När ni kommer fram till Diagongränd kommer ni att få instruktioner kring förläggningen och 
säkerhets regler och information om hämtning av ledarbilar som sker på söndagen.  
Ollivanders kommer även att finnas vid övernattningsplatsen. Ni som inte har gjort denna ser till att 
göra denna uppgift med en gång när ni kommer fram och fått era instruktioner.  
Vi räknar med att alla är framme senast vid 18-tiden.  
När ni kommer fram ska ni också få välja en start tid för nattspåret. 
Ni ska också där börja med att växla in era pengar till aktivitetsbiljetter.  
På Diagongränd kommer det också att finnas fler butiker som har öppet som ni kan gå till under 
eftermiddagen/kvällen. Dessa butiker kommer också att ha öppet på söndagen. 
OLLIVANDERs lördag och söndag 
SUGER PLUM Candy Shoppe  Jelly Bens till alla patruller öppet  lördag och söndag 
SLUGS & JIGGLES Slugs Apothecary. Lär dig blanda en trolldryck - söndag 
SHUTTERBUTTON´s Photography Studio KOM IN och Ta en bild ! lördag och söndag 
GRINGOTTs Bank, växla era pengar till aktivitetsbiljetter. 
FLOUTISH & BLOTTS Bookstore  där ni kommer att få ert diplom. 
 
Vi kommer att ha en Ledarsamling ca. kl .19.00 (om alla elevhem kommit in.)Ta med Kåsa 
Vi kommer även att ha en kort ledarsamling direkt efter samlingen på söndagen ca kl.13.00 
 
FORBIDDEN FOREST 
När det blir mörkt kommer patrullerna att gå ett upplevelse spår med Harry Potter. Spåret är 900m 
långt och tar ca 30-40 min att gå från start. Låt inte era scouter missa detta upplevelsespår som 
bygger på Harry Potters äventyr.  
Spåret öppnar kl.21.00 och är igång till alla patruller kommit igenom ca, 23,30.  
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När ni kommer till övernattningsplatsen kommer ni att få en ”slott tid” för nattspåret, så att ni 
slipper att stå och vänta så länge för start.  Vi kommer att släppa iväg 5 patruller varje 15 min.  
Detta spår kan ni gå i ordinarie patruller. Det är till fördel om patrullerna inte är allt för stora.  
 
Scouterna får inte ha med sig ficklampor, dock kan ledarna han med sig sin i reserv i fickan om 
något skulle uppstå. Patrullerna kommer att ledas av en guide som möter upp i skogen. Guiden 
reglerar farten och stannar upp där man behöver. Er uppgift som ledare är att hålla ihopa 
gruppen. Förslagsvis går ni sist. Guiden som leder patrullen kan inte se bakom sig, utan ni som 
ledare behöver hålla ihop gruppen.  Vi utgår ifrån att man kan vara helt tyst under hela tiden.  
Grova skor, kängor eller stövlar är att föredra då det är nässlor, lerigt och dagg i skogen samt att vi 
ska ta oss över en bäck. (Det går att gå över torrskodd.) 
 
SÖNDAGEN 
Vi kommer att hämta era bilar kl.08.00  
 
Diagongränd: 
Söndagen består av 6 stationer och ALLA elevhem startar kl. 09.00 på olika stationer. Samling 8:45.  
På söndagen behöver ni ha mer er var sin kåsa. 
Varje station tar 30 min och därefter skiftar man till nästa. Dessa 6 stationer tar ca 3 timmar att 
genomföra. Därefter ca kl. 12.30 är det samling och den patrull som har mest Galleons premieras. 
När samlingen är slut kan varje patrull äta lunch, packa och resa hem. Vi kommer inte att förflytta 
oss från övernattningsplatsen. 
 
 
 
 


