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Lägerbrev 2

Spårarscouternas sommarläger närmar sig…
… här kommer tider, platser, hälsokort och utrustningslista…
Nu kommer det sista brevet inför sommarens läger. Här får du all information du behöver.
Är det något ytterligare du vill veta så kontakta Josefin eller Magnus, enligt nedan.
VAR och NÄR
Samling fredagen den 17 juni kl 07.45 (avfärd 08.00) vid scoutstugan, L:a Ängby för
gemensam bilfärd till Vässarö. Vi väntas anlända till Vässarö ca kl 11.00. Där väntar en
passbåt som efter ca 30 minuters båtfärd tar oss till ön. Här väntar lunch. Ta gärna med ett
par smörgåsar och någonting att dricka som matsäck för bussresan.
Hemkomst måndagen den 20 juni ca klockan 17.00 med bil till Islandstorget.

BIL?
Vi ska försöka få ihop till privata bilar för färden upp till Vässarö. Vi vill därför att alla vuxna
som ska följa med, och som har tillgång till bil under de fyra dagarna, att kontakta Magnus
och meddela detta så att vi snabbt kan få en bild av platsläget.

BUSS?
Får vi inte ihop till bilplatser kommer några av oss att åka buss. Det är ”Blå buss” 676 som
avgår 07.50 (prick) från Tekniska Högskolan. Bussbyte sker i Norrtälje till ”Röd buss” 637.
De som berörs av detta kommer meddelas per telefon i början av veckan.

LÄGERAVGIFTEN
De flesta av er har betalt 600:- i anmälningsavgift. Gäller det dig så ber vi dig snarast betala
in resterande 600:-, totalt alltså 1.200:-. Några av er har ännu inte alls betalt och då ber jag
er snarast betala in den totala lägeravgiften – alltså 1.200:-.
Betalning sker till postgiro 50 14 65-9, Blackebergs Sjöscoutkår. Skriv ”Miniscout” samt för- och
efternamn.

HÄLSOKORT
Alla som åker med på lägret ska lämna in en hälsodeklaration. Det gäller både vuxna och
barn. Printa ut och fyll i det bifogade hälsokortet och lämna det till Magnus Lindstedt vid
avfärden. Mejla inte, den måste skrivas under. Alla bör vara TBE-vaccinerade (fästingar).

KONTAKT UNDER LÄGRET
Om du vill ha kontakt med oss under själva lägret så skicka ett sms så ringer vi upp eller om
det är brådskande kan du naturligtvis ringa. Om ditt barn vill ringa hem så kan vi ordna det
med våra mobiltelefoner. Ditt barn ska inte ha med egen mobiltelefon. Mobilnummer till
Magnus Lindstedt: 070-5858081 och till Josefin 070-491 92 35.
OM DITT BARN LÄNGTAR HEM
Vi vill försöka hjälpa ditt barn att ha det bra och klara av att vara kvar på lägret även vid
hemlängtan. Om ditt barn ringer och längtar hem – be alltid att få tala med en ledare också
så att vi kan hålla oss informerade!
FRÅGOR?
Ring, maila eller sms:a i första hand Magnus, men annars också gärna Josefin
Hälsningar / ledarna
genom
Magnus Lindstedt (070-585 80 81), Josefin Faber Landergren (070-491 92 35)
mange.lindstedt@telia.com
jossifin@live.se

Utrustningslista - Läger Jollarna och Sjöbusarna

Packa utrustningen i ryggsäck som du själv orkar bära. Du behöver inte mer än vad som står
på utrustningslistan.
På dig:

Scoutskjorta med halsduk och sölja,
Vattenflaska med vatten i, frukt och macka till resan.
Varm tröja och oöm jacka
Kraftiga byxor och gymnastikskor
Ryggsäck med packning

Packning: Sovsäck med liggunderlag
Liten kudde
Pyjamas och gosedjur
Träningsoverall el. mysbyxor och tröja om det blir kallt att sova
Regnjacka, regnbyxor och gummistövlar
Jacka (om du inte tar det på dej enligt ovan)
Extra byxor och extra varm tröja
T–shirts, strumpor och kalsonger/trosor för ombyte
Kortbyxor, badkläder, badhandduk och solkräm/stift.
Tandborste, tandkräm, tvål, myggstift
Ficklampa
Djup tallrik, bestick, mugg och diskhandduk
Bra att ha: Penna, anteckningsbok, plåster, ficklampa, kortlek.
Fickpengar: Max ca 100:– kr.
Om du vill köpa Vässarös t-shirt: 100:- till.
Spårarscouterna tar inte med mobiltelefon eller kniv.
Frågor?
Kontakta gärna Josefin eller Magnus
Magnus Lindstedt, 070-585 80 81 mange.lindstedt@telia.com
Josefin Faber Landergren, 070-491 92 35, jossifin@live.se

Vi ses!

Hälsokort för mini scout 2016
Scoutavdelning: ___________________________(Jollarna eller Sjöbusarna)
Namn: _________________________________________Personnummer: _________________________
Adress: ____________________________________________Telefon: ____________________________
Postadress:____________________________________________________________________________
Stelkrampsvaccination ( ) nej ( ) ja, år :____________ TBE-vaccinering (rekommenderas):______________
Allergisk mot (t.ex. pencillin, djur, mat): _____________________________________________________
Medicinerar:___________________________________________________________________________
Önskar hjälp med medicinering genom lägrets försorg ( ) nej ( ) ja,
______________________________________________________________________________________
Ev sjukdom: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Bör ej deltaga i (t ex idrott):________________________________________________________________
Är simkunnig (kan simma 200 m)

nej

ja

Övriga upplysningar (t ex åsk-, mörkrädd, diabetiker etc)
_____________________________________________________________________________________
Det är viktigt att du som lider av astma eller annan allergi har ordning på din medicin och tillräckligt med
medicin även för svårare attacker. Säg bara till om vi kan hjälpa till. Hör av er om det är något annat vi
ledare bör veta för att vistelsen på lägret skall bli så angenäm som möjligt.
Anhöriga/målsmans mobiltelefon och gärna ytterligare ett nummer dag- resp. kvällstid under lägertiden:
_____________________________________________________________________________________
Målsmans underskrift:
____________________________________________________________________________________
Handlingen är konfidentiell och kommer att förstöras efter lägertidens slut
Lämna hälsodeklarationen till Magnus Lindstedt vid avfärden till Vässarö

