Snabbfötterna
Välkommen till Snabbfötterna!

Snabbfötterna består av alla upptäckarscouter (4:or och 5:or) i Bredäng och ett gäng
vuxna ledare och nåra assisterand ledare. Snabbfötterna träffas varje måndag i
scoutlokalen på Bredängsvägen 234a mellan klockan 18.30 och 20.00. Se till att vara
nere i scoutlokalen minst 5 minuter innan mötet börjar. Ring om du inte kan komma.
Telefonnumret till avdelningsledaren Robin Engström är 073-318 37 92. Ibland är vi
utomhus och därför är det alltid bra att ha med sig ytterkläder när man går till
scouterna. På terminsprogrammet står telefonnumret till ledarna på avdelningen och
det är bara att ringa om det skulle uppstå några frågor.

Patrullen och scoutprogrammet
Efter ett tag blir varje Upptäckarscout indelad i en scoutpatrull. På Snabbfötterna finns
det 2-3 patruller. Det är oftast tillsammans med patrullen man är med om alla äventyr
och nya kunskaper: Hitta i skogen med karta och kompass, känna igen djur och växter,
lära sig hur man klär sig och packar sin ryggsäck, hur man knyter knopar och skriver
hemliga meddelanden, lekar roliga lekar och är med på spännande äventyr, lära sig
tälja med en kniv, lära sig ta hand om sig själv och patrullkamraterna om någon gör sig
illa, tända och släcka en fotogenlykta och tävla mot andra scouter i Stockholm.

Scoutdräkten och annan utrustning
Till varje måndagsmöte ska varje scout ha med sig inneskor, en liten penna och ett litet
anteckningsblock samt plåster. Eventuell mobiltelefon ska inte användas under mötet
och ha ljudlös ringsignal, det finns även möjlighet att låsa in mobiltelefon om man vill.
Efter minst tre möten och betald terminsavgift får varje ny scout en scouthalsduk med
avdelningens sölja som ska vara med på varje scoutmöte. När man har gått på
scouterna i ett par månader är det lämpligt att köpa en scoutskjorta. Ledarna på
avdelningen hjälper till med beställning om du vill. På dags- och helg-utfärder behövs
ett par rejäla kängor/gummistövlar, ett par oömma byxor (jeans är bra), ett heltäckande
regnställ och i övrigt lämpliga oömma kläder efter väder. När det är övernattning över
en helg behövs en ryggsäck (minst 40 liter) och en sovsäck för inomhusbruk. Ledarna
på avdelningen kan hjälpa till med tips och kan ibland även låna ut saker.

Kostnader
Det är billigt att vara med i scouterna jämför med andra fritidsaktiviteter.
Terminsavgiften är 200 kr. Alla scouter som betalat terminsavgiften är försäkrade
genom Svenska Scoutförbundet. Medlemsavgiften används också till lokalhyra och
material. Ledarna har ingen lön utan betalar också terminsavgift.

Övernattningar och läger
En Upptäckarscout har en-två övernattning per termin. Då åker hela avdelningen iväg
på en fredag eller lördag och kommer hem på söndagen. Oftast är vi vid vår egen
scoutstuga Pettersberg som ligger söder om Västerhaninge. Vi åker kommunalt och
sover inomhus. Under övernattningar så går vi oftast ett par kilometer för att ta oss till
och från stugan. Det är därför viktigt att man har packat allt man vill ha med sig i
ryggsäck. En övernattning kostar ungefär 250 kr och då ingår all mat. På sommaren är
det läger och vi brukar åka till lite olika lägerplatser inte alltför långt från Stockholm.
Ett Upptäckarscoutläger är 7 dagar långt med övernattning i tält och oftast tillsammans
med både yngre och äldre scouter.

Föräldrar och scouterna
Som förälder är du alltid välkommen till scouterna. Ibland behöver vi din hjälp, ibland
vill vi bara träffa dig. Du kanske har en bil och kan hjälpa till att skjutsa när det
behövs. Du kanske kan vara med och baka till något speciell aktivitet. När det är
övernattning är det alltid bra med extra hjälp, tex i köket. De finns också många
exempel på föräldrar som tyckt det varit så roligt att de efter ett tag själva börjat som
scoutledare.

Scoutkåren
Upptäckarscoutavdelningen Snabbfötterna är en av Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredängs
avdelningar. Vi har verksamhet för barn i åldrarna 8-9 år (spårarscouter), 10-11 år
(upptäckarscouter), 12-14 år (äventyrsscouter) och 15-18 år (utmanarscouter) i både
Bredäng och Vasastan. Vi är en av Sveriges största scoutkårer och har cirka 225
medlemmar. VÄLKOMMEN TILL SCOUTERNA OCH GVB!

