
 

   

  

Vänner är vi! 
 Den här dagen vimlar Körsbärsdalen av spårarscouter, 
både Skogsdjur och Vattendjur! Dagens utmaningar går 
under temat är Bra kompis, och vi kan utlova ett tjusigt 
märke till scoutskjortan som belöning.  

När och var? 

23 oktober kl 10-14. Samling och avslutning på parkeringen vid Körsbärsdalen (röda kartnålen på 
denna kartlänk): https://goo.gl/maps/PJiRTgP9zjzSxNfX9 

På dig: 
Scoutskjorta/tröja om du har. Scouthalsduk. Oömma utekläder efter väder. Vi rekommenderar lager 
på lager-principen som gör det lätt att variera under dagen. Vattentäta kängor/stövlar att vara ute 
några timmar i.  

Packa: 
Vattenflaska. Drickkåsa/mugg. (Vi bjuder på lunch och dryck.) Sittunderlag.  

Namna scoutens kläder – allra viktigast med scoutplagg och svarta regnbyxor…  

Packa inte: godis/snacks. Kniv. Mobiltelefon: Vi önskar att barnen inte har med egen 
mobiltelefon då vi inte vill att barnen ringer hem utan vår vetskap. Vi lånar ut mobiltelefon vid 
behov. Det är mycket viktigt att ni fyller i telefonnummer där ni kan nås under dagen och 
givetvis att ni har möjlighet att komma och ansluta alternativt hämta scouten om det mot 
förmodan skulle behövas.  

Föräldrainsats: 
Vi behöver minst 6 extra vuxna under dagen och hoppas att många av er är sugna på att hänga med 
oss ut. Skriv det i anmälan så hör vi av oss till er som kan hjälpa till!  

Anmälan:  

Skicka in nedanstående uppgifter till therese@veberodscout.se. Sista anmälningsdag är 25 
sept. Deltagande kostar ingenting.  

- Scoutens namn 
- Ev allergier/specialkost/hälsotillstånd vi behöver känna till (observera att scoutkåren inte 

lagrar sådana känsliga personuppgifter från tillfälle till tillfälle) 
- Telefonnummer där förälder kan nås under dagen vid behov 
- Förälder som kan hjälpa till denna dag, och kontaktuppgifter för planering 
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