GVB´s Läger på Vässarö 14-17 juni 2017
Scoutlägret på sommaren är årets höjdpunkt. Det är då du får testa allt du lärt dig under
scoutåret och du får vara med om en massa spännande och roliga saker med din patrull.
Bo i tält, äta mat lagad på öppen eld, bada, leka,
tävla och mysa framför en eld är bara några
exempel.
Nu är det dags att anmäla sig!
Saknar ni någon utrustning? Hör med ledarna om
var det går att köpa bra och billigt eller vad som
går att låna!

LÄGERAVGIFT

1200 kronor/spårarscout totalt
Betalas senast 30 maj till PG 151984-2 eller till swish 1235959481.
Skriv ordentligt barnets namn och avdelning Stingarna eller Waingunga
på inbetalningen. Det går också bra att lämna pengar direkt till ledarna.

AVBOKNING

Alla pengar tillbaka om avbokning sker innan 30/5, om avbokning sker
innan bussen går betalas allt förutom 100 kr tillbaka.

FÖRÄLDRAR

Vi ser gärna att många föräldrar kommer med på lägret!
Föräldrar betalar samma avgift som scouterna.

ANMÄLAN

Fyll i talongen nedan och lämna den till ledarna senast den 23 maj eller
maila till peter@gvb.nu

SAMLING

Vi kommer att åka SL-buss från Tekniska högskolan den 14 juni, vi
återkommer med exakta tider.

HEMKOMST

Den 17 juni vid busstationen Tekniska högskolan, vi återkommer med
exakta tider.

---------------------------------------------------------------------------------------------Anmälningstalong

_____ Ja, jag kommer med på lägret!
_____ Nej, jag kommer inte
Scoutens namn __________________________
Målsmans namn __________________________
Målsmans underskrift ______________________

UTRUSTNINGSLISTA
kontrollera vad som saknas redan nu och titta på vårens reor
Korrekt scoutdräkt - scoutskjorta med rätt påsydda märken, halsduk
Jacka
Ryggsäck, ca 40-50 liter (en spårare orkar inte bära mer)
Sovsäck (ska klara ± 0 - det kan vara kallt)
Sovsäcksöverdrag, Påslakan - skyddar sovsäcken och ger extra värme
Liggunderlag, - bör vara ett ganska tjockt liggunderlag
Tvådelat regnställ + SYDVÄST (dvs” regnhatt”) - är ett måste!
Stövlar (ej seglarstövlar), Du ska få plats med ett
par yllesockor OBS prova innan vi åker!
Gymnastikskor
Pyjamas eller träningsoverall att sova i
Tjock ylletröja,

mössa, sockor, vantar

Extra jeans
Ombyte underkläder och strumpor för 4 dagar
Shorts/kortbyxor
1 T-shirt eller extra skjorta

Ficklampa + extra batterier
Baddräkt / badbyxor

det kanske blir badväder även i år!

Bestickpåse:

2 storkåsor
1 liten kåsa
sked, kniv, gaffel
diskhandduk

(obs tygpåse)

Toalettsaker:

[märk allt med vattenfast märkpenna ]
[tejp, nagellack eller liknande]

tvål, handduk, kam/borste,
tandborste, tandkräm
myggstift
badlakan
ALLT SKA VARA ORDENDLIGT MÄRKT MED NAMN!

