
Waingungas & Stingarnas scoutläger 
på Vässarö 16-19 juni 2018 
Nu börjar det närma sig för 
scoutlägret, årets höjdpunkt! I år 
kommer vi att åka till Vässarö, 
scouternas egen ö i norra 
skärgården. Vi kommer att bo i tält 
och äta vår mat utomhus. Lägret 
kommer att vara fyllt av roliga och 
spännande äventyr, som exempelvis olympiad, trapperspår, laga 
mat över öppen eld, kanotpaddling, lägerbål och bad! 
Läs om mer om Vässarö: http://vassaro.scout.se/om-vassaro/ 
Datum: 16-19 juni 2018 

Kostnad: 1 250 kr. Betalas senast 30 maj till PG 151984-2 eller till swish 123 595 9481. Skriv 
ordentligt barnets namn och avdelning Stingarna eller Waingunga på inbetalningen. 
Det går också bra att lämna pengar direkt till ledarna. Vid behov har vi möjlighet att 
rabattera avgiften. Hör med ledarna! 

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

Föräldrar: Föräldrar får gärna följa med, men det är inget krav. 

Utrustning: Se utrustningslistan på baksidan. Behöver du låna något? Fråga ledarna! 

Resa: Vi kommer att åka SL-buss från Tekniska högskolan den 16 juni, vi återkommer med 
exakta tider. 

Frågor: Waingunga: Alban Kjellgren Axlund, 073 929 95 41 
Stingarna: Peter Gustafsson, 072 077 78 15 

Lämna in talongen senast den 30 maj. Det går också bra att mejla till peter@gvb.nu 
 

  Ja, jag kommer   Nej, kommer inte 
 

Önskar en lägre deltagaravgift:   Förälder följer med:    
 

Önskar låna någon utrustning:     

Scoutens namn:    

 
 

Målsmans underskrift:    



Utrustningslista till lägret 
(Använd gärna de små _ att pricka av i när du packar.) 
Klädsel: 
_ Scoutskjorta och halsduk (eller liknande), jeans eller andra oömma byxor 
_ Gummistövlar, vattentäta kängor eller liknande skor 
_ Kraftig, tålig jacka 
_ Mössa, vantar och halsduk (väderberoende men kan vara skönt att ha när man leker ute) 

Packa (i ryggsäck): 
_ Sovsäck! Säg till om ni behöver köpråd eller vill låna 
_ Liggunderlag! Säg till om ni behöver köpråd eller vill låna 
_ Pyjamas eller vad du brukar sova i 
_ Liten och stor handduk 
_ Tvål, Tandborste, Tandkräm 
_ Eventuell medicin (OBS: Ledarna skall meddelas om vad, när och varför) 
_ Ombyte underkläder för 3 dagar 
_ Extra jeans 
_ Kortbyxor 
_ Varm tröja 
_ Extra sockor 
_ Långkalsonger 
_ Regnkläder (byxor, jacka) + Sydväst (regnhatt) 
_ Gymnastikskor 
_ Badkläder 
_ Bestickspåse i tyg (vi kommer sy egna under terminen) med storkåsa, 
drickskåsa, bestick och diskhandduk 

 
Om du har, så tag gärna med: 
_ Ett litet kramdjur eller nalle 

 
 Ta inte med godis, kakor, chips eller liknande! Det finns de som 

är svårt allergiska och vi kommer att köpa goda grejor som 
fungerar för alla. 

MÄRK ALLT!!!! 
 
 
 
 

Så här ser tälten ut som vi kommer bo i! 


