
 

 
 

 

DAGS FÖR SOMMARLÄGER 2019! 
 

Lägerbrev 2 
 

Kul att just du ska med på årets scoutläger! Det kommer bli en vecka med äventyr, tävling, 

patrullgemenskap, sol och bad. Nu när du är anmäld till årets sommarläger kommer här lite 

mer information om tider för utresa, var vi ska åka och andra saker som kan vara bra att hålla 

koll på. 

 

Platsen vi kommer åka till är Skräddartorp, en lägerplats i hjärtat av Bergslagen ungefär 2,5 

mil söder om Ludvika. Skräddartorp är från början en gammal bondgård med torp och lador 

som nu används för större föreningsarrangemang, exempelvis scoutläger. Idag ägs gården av 

equmeniascouter och förvaltas av en lokal gårdsförening. Runt om på området finns stora 

lägerängar, två lador där man kan förvara mat och materiel samt en stor sjö som gör att bad 

bara är 2 minuter bort. Perfekt för ett scoutläger helt enkelt! Vi ser fram emot att spendera 

nära två veckor där i sommar. 

 

Nu följer lite praktisk information om lägret kring utresa etc. 

 

Utresa: Samling måndagen den 29 juli kl. 10:30 under spottkoppen på Centralstationen. 

Eftersom tåget vi ska åka med går 11:00 är det väldigt viktigt att ingen kommer sent, så se till 

att vara på plats i god tid! Ledaren Lolle kommer vara på plats och ta emot scouterna, så 

behöver ni nå honom är hans telefonnummer 079-339 89 21. 

 

Hemresa: Vi kommer tillbaka till Stockholm med buss ca 17:00 lördagen den 10 augusti. 

Bussen stannar vid Östra station, Drottning Kristinas väg 1. Om bussen blir sen kommer vi 

höra av oss under lördagen.  

 

Lägeravgift: Sammanlagt kostar lägret 2500 kr, om hela lägeravgiften inte ännu är betald så 

ska den omedelbart betalas till scoutkårens plusgiro konto 15 19 84-2. Skriv namn och 

avdelning. 

  



 

Om du blir sjuk eller inte kan följa med: Om du blir sjuk och inte kan följa med på lägret 

fås lägeravgiften minus anmälningsavgiften (500 kr) tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. 

Om du av annan anledning inte kan följa med har vi tyvärr ingen möjlighet till återbetalning. 

 

Viktiga meddelanden: Viktiga meddelanden kan skickas (sms) till tel. 070-34 252 41 under 

lägret, vilket även är lägertelefonen. Föräldrar hänvisas till lägertelefonen, inte scoutens egna 

mobil, om det är något viktigt då vi ej vill se några mobiltelefoner framme under lägret. 

 

Frågor: Frågor som uppkommer innan lägret besvaras av AL på Skogsmännen, Lärka 

Nordberg, på 070-34 252 41 eller larka@gvb.nu. 

 

 

VI SYNS I SOMMAR!  

mailto:larka@gvb.nu


Utrustningslista Äventyrarscoutlägret 
 

 Korrekt scoutdräkt - scoutskjorta med rätt påsydda märken, halsduk 

 Ryggsäck, ca 60 liter 

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

 Liggunderlag, - bör vara ett ganska tjockt liggunderlag 

 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 byxor 

 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 

 Komplett personlig utrustning: 

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 

 

Ta inte med dig flip flops till lägret, de kommer bara att ge skavsår! 

 

Mp3, mobiltelefoner och liknande apparater lämnar vi hemma. De kan lätt tappas bort eller gå 

sönder. Föräldrar hänvisas till lägertelefonen (se ovan). 

 

Glöm inte medicin som du eventuellt tar regelbundet! Meddela ledarna om du har egen 

medicin med dig. 

 

ALLT SKA VARA ORDENTLIGT MÄRKT MED NAMN! 

  



Information till föräldrar och anhöriga 

 

Nyhetsrapportering från Skräddartorp 
 

Självklart vill visa upp vad vi gör på vårt sommarläger så att man som förälder och anhörig 

ska kunna hänga med på vad vi gör ute på lägerängarna! Därför kommer vi lägga ut lite bilder 

och texter från lägret på vår Facebook, där heter vi Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng. Det går 

också att följa denna länk: https://www.facebook.com/gvb.nu/. 

 

Vi kommer också att få låna Scouternas Instagram under vårt läger, det är alltså det 

instagramkonto där scouter från hela Sverige turas om att visa upp sina verksamheter. För att 

se dagliga uppdateringar kring vad som händer på lägret är det bäst att följa det 

instagramkontot. Det heter @scouterna på instagram, det går också att följa denna länk: 

https://www.instagram.com/scouterna/. 

 

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) fram till hajken då telefonen får tas med som nödtelefon.  

 

 

Scouthälsningar 

Ledarna 

https://www.facebook.com/gvb.nu/
https://www.instagram.com/scouterna/

