
Stingarnas övernattning 
på Pettersberg  

den 14-15 mars 
Äntligen dags för terminens första 

övernattning. Vi ska till Pettersberg i 

Sorunda där vi sover i stuga. Under hela helgen blir det en 

massa skoj och god mat!  

Samling: Lördagen 14 mars kl 08.00 utanför Pressbyrån i Bredäng centrum. 

Utrustning: Se utrustningslistan på baksidan. Vi kommer att vara ute en hel del så se till att ta med 

gummistövlar/vattentäta kängor, regnbyxor och regnjacka! Behöver du låna något? Fråga ledarna! 

Kostnad: 150 kr. Betalas till ledarna eller swisha till 0720-777 815. 

Hemkomst:Vi är hemma i centrum kl 15.20 på söndagen.  

Frågor: Ring eller maila till någon av ledarna på avdelningen 

Kan föräldrar följa med? Ja, det går jättebra, men är inget krav. Vi kommer dock behöva 2-3 

föräldrar som hjälper till med bland annat matlagning. Intresserad? Prata med någon av ledarna!   

Anmälan: Maila till peter@gvb.nu eller via sms till 0720-777 815 

 

mailto:peter@gvb.nu


Utrustningslista till övernattningen. 
(Använd gärna de små _ att pricka av i när du packar.) 

Klädsel: 
_ Scoutskjorta och halsduk (eller liknande), jeans eller andra oöma byxor 

_ Gummistövlar, vattentäta kängor eller liknande skodon 

_ Kraftig, tålig jacka 

_ Mössa, vantar och halsduk (väderberoende men kan vara skönt att ha när man leker ute) 

Packa (i ryggsäck): 
_ Sovsäck, sovtäcke eller sängkläder (det finns filt och kudde) 

_ Pyjamas eller vad du brukar sova i 

_ Liten handduk (lämna badlakanet hemma) 

_ Tvål 

_ Tandborste 

_ Tandkräm 

_ Eventuell medicin (OBS: Ledarna skall meddelas om vad, när och varför) 

_ Ett helt ombyte, från topp till tå, även underkläder 

_ Långkalsonger 

_ Regnkläder (byxor, jacka) 

_ Inneskor  

Om du har, så tag gärna med: 
_ Ett litet kramdjur eller nalle 

 

 

➢ Ta helst inte med någon mobiltelefon. Vi har fullt med aktiviteter 

hela tiden som behöver fullt fokus från varje scout. Scoutledarna är 

alltid nåbara och har alltid möjlighet att kontakta föräldrar om så 

skulle behövas. 

 

➢ Ta inte med godis, kakor, chips eller liknande! Det finns de som är 

svårt allergiska och vi kommer att köpa goda grejor som fungerar för 

alla.  
 

MÄRK ALLT!!!! 


