Visonen och
framtiden

Skogen
Fjället

TVM:s historia.
1958 bildades TVM eller Tvärtom som det hete från början. Fröreningen skapades
av Torvald Vermelin. TVM står som du kanske vet för Tre Vildmarks Mål: skogen,
vattnet och fjällen, detta symboliseras på märket av yxan, paddeln respektive isyxan. Det som håller ihop detta är ryggsäcken som vi alltid bär med oss. Ryggsäcken
är också den vandrande frihetens symbol. Det röda på märket står för gemenskapen
och glöden och blå står för visionen och TVM:s grundidé. Det finns igen vuxenledare, tillsammans hjälps vi ungdomar åt att fixa och hålla aktiviteter. Tre gånger
per år samlas TVM:are från olika lokalavdelningar i Svergie på något som kallas för
ting. Ett ting är ett stort läger där det anordnas massa roliga aktiviter och mysiga
lägerbål.

Värmen och
gemenskapen

Vattnet

Dessa baskunskaper bör du som lufsare ha för att klara av din
invigning.
Friluftsteknik:
•
Kunna tända, hantera och släcka eld
•
Kunna sätta upp och ta ner ett vindskydd eller tält
•
Kunna surra och använda knopar som behövs för att sätta upp ett        
vindskydd, en trefot eller liknande
•
Kunna hantera stormkök för att laga riktiga måltider
•
Veta hur man hantera såg, yxa och kniv utan fara för livet
•
Provat på enklare överlevnad, t.ex. hur man renar vatten, pysslat ihop
överlevnadsask
Utrustning:
•
Kunna packa rätt, även för övernattning och långvandring
•
Provat att bära utrusning under längre turer
•
Sköta sin egen och gruppens utrustning före, under och efter tur
•
Tillverka lättare utrustning t.ex. skärbräda, packpåse eller
överlevnadsask
Första hjälpen:
•
Känna till och kunna tillämpa grunderna i första hjälpen
•
Veta hur man skaffar hjälp vid en olyckshändelse
Vandra:
•
Ha provat på minst två långvandringar på minst 10 km över en helg
•
Vandra UTAN att klaga
Orientering:
•
Kunna läsa karta och använda kompass
•
Känna till de vanligaste kartecknen
•
Känna till vad man gör om man går vilse

Kanot/Paddling:
•
Ska minst en gång provat på paddling med övernattning
•
Behärska paddelteknikens grunder
•
Veta hur man bygger en kanotbivack
•
Ha förståelse för sjövett
Natur och Miljö:
•
Skall känna till allemansrätten även teoretiskt
•
Lite artkunskap om djur och växter
•
Ekologi och samband i naturen
Övrigt
•
Längre övernattning från fredag till söndag
•
Planera terminer tillsammans
Om du känner att det är något som du inte kan eller är osäker på prata då med
din ledare innan det är försent.

