Snabbfötterna & Gnagarna
Dags för sommarläger 2017!
Lägerbrev 2
Kul att just du ska med på årets scoutläger! Det kommer bli en vecka med äventyr, tävling,
patrullgemenskap, sol och bad. Som informerat per epost så kommer lägret att äga rum på Vässarö i år.

Utresa : Samling klockan 08.20, den 29 juli, vid Tekniska Högskolan (vid
bussterminalen).
Hemresa : Hemkomst sker till Tekniska Högskolan, cirka klockan 18.40 den 4 augusti
Avanmälan : Vid en eventuell avanmälan mail robin@gvb.nu (Tillbakabetalning sker endast
vid undantagsfall, allvarlig sjukdom el. dyl.)
Viktiga meddelanden : Viktiga meddelanden kan under lägret lämnas på tel. 073318 37 92. Föräldrar
hänvisas till lägertelefonen om det är något viktigt, då vi ej vill se några
mobiltelefoner framme under lägret.
Frågor : Robin 073318 37 92 robin@gvb.nu. Eller ansvarig avdelningsledare.

VI SES PÅ VÄSSARÖ!

Snabbfötterna & Gnagarna
Packningslista hemma
Korrekt scoutdräckt: scoutskjorta med rätt påsydda märken, halsduk, mörka slitstarka civila byxor
(jeans) (ej ”mjukisbyxor”), papper, penna & plåster.



Ryggsäck 60 liter



Sovsäck (ska klara ± 0°  det kan vara kallt)



Liggunderlag (bör vara minst 1cm tjockt)



Tvådelat regnställ



Kängor / Stövlar (ej seglarstövlar), du ska få plats med ett par yllesocker



Gymnastikskor



Pyjamas eller träningsoverall att sova i



Tjocktröja, mössa, vantar, sockor



Extrabyxor



Shorts/kjol



Underkläder: ett par per natt och ett extra par



12 Tshirts eller extra scoutskjorta



Baddräkt / badbyxor badlakan  det blir naturligtvis badväder även i år!



Toalettsaker: tvål, handduk, kam/borste, tandborste, tandkräm och myggstif



Nalle eller annat kram djur (om man vill)



Ficklampa



Kniv, ordentligt ned stoppad i ryggsäcken



Sysaker (nål och tråd, helst blågrön)



Matsaker två djupa plast/stål tallrika eller stora kåsor , dryckerskåsa, kniv, gaffel, sked, diskhandduk,

allt ska förvaras i en tygpåse.
Glöm inte dina mediciner som du eventuellt tar regelbu. Meddela ledarna!



Har du med dig mobiltelefon så ha den nedpackad och avstängd i ryggsäcken och använd den endast

i nödsituation. Vi kommer inte ta ansvara för den eller annan dyr elektronik under lägret.

Snabbfötterna & Gnagarna
Packningslista i ryggsäcken
Denna packningslista är tänkt till när man ska åka hem. Vill man vara hemlig med var man bor
går adressen på baksidan att klippa bort.
Korrekt scoutdräckt: scoutskjorta med rätt påsydda märken, halsduk, mörka slitstarka civila byxor

(jeans) (ej ”mjukisbyxor”), papper, penna & plåster.
Ryggsäck 60 liter



Sovsäck (ska klara ± 0°  det kan vara kallt)



Liggunderlag (bör vara minst 1cm tjockt)



Tvådelat regnställ



Kängor / Stövlar (ej seglarstövlar), du ska få plats med ett par yllesocker



Gymnastikskor



Pyjamas eller träningsoverall att sova i



Tjocktröja, mössa, vantar, sockor



Extrabyxor



Shorts/kjol



Underkläder: ett par per natt och ett extra par



12 Tshirts eller extra scoutskjorta



Baddräkt / badbyxor badlakan  det blir naturligtvis badväder även i år!



Toalettsaker: tvål, handduk, kam/borste, tandborste, tandkräm och myggstif



Nalle eller annat kram djur (om man vill)



Ficklampa



Kniv, ordentligt ned stoppad i ryggsäcken



Sysaker (nål och tråd, helst blågrön)



Matsaker två djupa plast/stål tallrika eller stora kåsor , dryckerskåsa, kniv, gaffel, sked, diskhandduk,

allt ska förvaras i en tygpåse.
Mediciner som du eventuellt tar regelbu.



