
 

 

 
 

 

DAGS FÖR SOMMARLÄGER 2018! 
 

Lägerbrev 3 
Med anledning av det varma och torra vädret, med tillhörande eldningsförbud, kommer 

årets sommarläger för Upptäckare och Äventyrare att gå av stapeln på Pettersberg! 

Lägret kommer garanterat bli annorlunda jämfört med vad som var tänkt, med mycket 

överraskningar och spännande äventyr. Självklart även mycket bad, vid Grindsjön en 

bit från Pettersberg.  

 

Utresa: Samling klockan 07:27, måndagen den 23 juli, vid Odenplan (på själva 

torget). Vi åker med pendeltåget mot Nynäshamn som går 07:41.  

 

Hemresa: Hemkomst sker till Odenplan, cirka klockan 17.08 fredagen den  

3 augusti. Om informationen på sl.se fortfarande stämmer då, vi informerar er 

om det sker någon förändring. 

  

Kostnad: Äventyrarscoutlägret kostar 2 400 kr. Om allt inte redan är betalt ska det 

omedelbart göras till PlusGirokonto 15 19 84-2.  

 

Lägeradress: Tyvärr är det inte möjligt att skicka några vykort eller post till lägret i år. 

Viktiga  

meddelanden: Viktiga meddelanden kan skickas (sms) till lägertelefonen 073 - 318 37 92 

under lägret, som återkommer när tid finns. Föräldrar hänvisas till 

lägertelefonen om det är något viktigt, då vi ej vill se några mobiltelefoner 

framme under lägret. 

 

Frågor: Frågor som uppkommer innan lägret besvaras av: 

Simon, Grenlägerchef  076 - 631 68 90 simon@gvb.nu 

Lärka, vice Grenlägerchef 070 - 342 52 41 larka@nordberg.se  

 

Om ingen av ovan svarar så hör av er till: 

Robin, Lägerchef    073 - 318 37 92 robin@gvb.nu   
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Utrustningslista Äventyrarscoutlägret 
 

 Korrekt scoutdräkt - scoutskjorta med rätt påsydda märken, halsduk 

Ryggsäck, ca 60 liter 

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

SL-kort (12 kuponger eller liknande för att kunna åka till Norrtälje, fram och tillbaka) 

Liggunderlag, - bör vara ett ganska tjockt liggunderlag (helst ej uppblåsbart) 

Tvådelat regnställ - är ett måste! 

Kängor / Stövlar (ej seglarstövlar), Du ska få plats med ett par yllesockor OBS prova innan 

du åker! 

Gymnastikskor 

Tjock ylletröja, mössa, sockor, vantar (det kan bli kallt även på sommaren) 

Extra jeans 

Långärmad träningsoverall 

Ombyte underkläder och strumpor för 12 dagar 

Superunderställ 

 Extra scoutskjorta (om du har) 

Badkläder – det blir naturligtvis badväder även i år! 

Bestickpåse: (obs tygpåse, märk allt med vattenfast penna) 

2 storkåsor eller djupa plasttallrikar  

1 liten kåsa eller en mugg med handtag  

sked, kniv, gaffel  

diskhandduk  

Toalettsaker: tvål, handduk, kam/borste, tandborste, tandkräm, myggstift, badlakan, bindor 

Komplett personlig utrustning:, som räcker hela lägret 

1:a förband, papper & penna, plåster, säkerhetsnål, kniv, sysaker (nål, tråd), tändstickor(i en 

plastpåse), kompass 

Ficklampa + extra batterier (pannlampa fungerar utmärkt)  

Hajkbricka 

Arbetshandskar 

Regnskydd till ryggsäcken 

2 PET-flaskor (totalt ca. 3 liter) 

Smörgås och frukt till utresan 

 

Ta inte med dig flip flops till lägret, de kommer 

bara att ge skavsår! 

 

Mobiltelefoner och liknande apparater lämnar vi 

hemma. De kan lätt tappas bort eller gå sönder. 

Föräldrar hänvisas till lägertelefonen (se ovan). 

Glöm inte Din medicin som Du eventuellt tar 

regelbundet! Meddela ledarna om Du har egen 

medicin med Dig! 

 

ALLT SKA VARA ORDENTLIGT MÄRKT MED 

NAMN! 

Inte kommer vi få något oväder på vårt 

läger minsann! 



Resan till Pettersberg  
Vi kommer att gå sista biten till lägerängarna från bussen, vilket är ungefär 4 km. Packa 

ryggsäcken därefter. För att vi inte ska bli allt för hungriga under resans gång är det bra om 

man tar med sig en smörgås och en frukt samt något att dricka. Vi fixar lunch när vi är 

framme vilket borde bli vid tolvtiden. 

 

Temakläder och saker 
Vi vill att alla som har gjort sin egen trollstav tar med sig den till lägret, har du ingen så 

försök fixa din egen trollstav. Har du något annat som du tror kan passa när du ska studera på 

Hogwarts skola för häxkonster och trolldom så ta med det också. Det kan vara allt ifrån någon 

hatt till mantel eller någon magisk pryl. Ännu vet du dock inte vilket ”hus” du kommer att 

tillhöra så husspecifika prylar kanske inte är att rekommendera. Vi kommer även ha ett lite 

festligare tillfälle just på Hogwarts. Tänk bara på att du ska själv kunna bära hela din 

packning till lägret från bussen! 

Om du vill få bättre koll på vad Hogwarts är för något så rekommenderar vi att se Harry 

Potter filmerna eller ännu bättre läsa böckerna. 

 

Hälsoinformation inför sommarlägret 
Inför lägret vill vi ha den senaste informationen kring behovet av specialmat, allergier m.m. 

då det kan ändras ibland från gång till gång. Var vänliga och fyll i detta formulär med 

informationen. Har man inget behov av specialkost eller några sjukdomar som vi bör känna 

till så skriv det också. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHVXGwbBCX66badxWjCuT-_-

_dXESVhwiBain3DLZTkPWreA/viewform?usp=sf_link  

 

Mobiltelefoner under lägret 
Vi ledare rekommenderar att alla mobiltelefoner lämnas hemma under lägret. Det finns många 

tillfällen under vilka en mobiltelefon kan skadas eller försvinna och vi erbjuder varken 

inomhusförvaring eller möjlighet till laddning.  

 

Vi ledare har ansvaret för de scouter som är på lägret och behöver veta hur de mår så att vi 

kan vara till stöd och hjälp om det händer något. Därför har vi några önskemål om kontakten 

mellan föräldrar och scouter. 

 

- Om din scout skulle ringa hem under lägret: Ring lägertelefonen och berätta att din scout 

ringt och varför och be din scout att prata med oss ledare. 

- Om du behöver komma i kontakt med din scout: Ring lägertelefonen. En ledare svarar eller 

ringer upp inom kort och förmedlar kontakten. 

- Om du undrar hur vi har det: Hör du inte av oss har vi det bra (som vanligt). 

 

De som är patrulledare får om de önskar ha sin laddade mobiltelefon avstängd och nedpackad 

(vattentätt är att föredra) förutom under hajken då telefonen får tas med som nödtelefon.  

 

Scouthälsningar 

Ledarna 

 VI SYNS I SOMMAR! 
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