
 
 
 
 
 
 
 

Lägerbrev – Stingarna 

Nu är det bara ett par veckor 

kvar tills sommarens stora läger 

drar igång. Den 7:e augusti 

samlas vi och åker ut mot 

Skräddartorp utanför Ludvika 

där vi ska slå upp tält, paddla 

kanot, bada och leka. Här 

kommer sista brevet med 

kompletterande information till 

alla som är anmälda.  

Vi ses snart! 

 

Utresa: Onsdag 7:e augusti kl. 8:30 vid Östra station, Drottning Kristinas väg 1. Vi åker med 

abonnerad buss och är framme strax innan lunch.  

Hemresa: Lördag 10:e augusti ca kl. 17:00 till Östra station igen. Skulle vi bli försenade så 

hör vi av oss under lördagen. 

Packning: Se den uppdaterade utrustningslistan på baksidan. Se till att packa fram allting 

tillsammans men låt scouten packa ryggsäcken själv, scouten måste ha koll på var grejerna är 

nerpackade.Ta inte med nån mobiltelefonen, behöver man ringa så görs det via vår telefon.  

Ta heller inte med något godis, chips, läsk eller annat ätbart! 

Nattetid kan det ibland bli kallt. Förutom att ha en bra sovsäck, så är det också bra med 

förstärkningsplagg som mössa och superunderställ.  

Brev: Om man önskar skicka brev till lägret går det utmärkt, se till att göra det i god tid så att 

det kommer fram. Märk gärna med ”Dag 1” eller dylikt, så vi vet vilken dag det ska delas ut. 

Frågor: Alban, 073 929 95 41, alban@gvb.nu eller Peter på 0720-777 815, peter@gvb.nu. 

Under hela lägret kommer detta nummer att kunna nås, alltid med sms och oftast per samtal 

(om vi inte är mitt i en aktivitet).  

 

Vi ses på lägret! 

  

mailto:alban@gvb.nu.


 
 
 
 
 
 
 

Utrustningslista till sommarlägret 2019 

(Använd gärna de små □ att pricka av i när du packar.) 

 

Att ha på sig vid utfärd: 

□ Scoutskjorta med halsduk och sölja 

□ Kläder efter väder 

 

Att packa i ryggsäck: 

□ Sovsäck 

□ Liggunderlag 

□ Jeans eller andra oömma byxor 

□ Kortbyxor 

□ Jacka 

□ Regnkläder (byxor, jacka) + sydväst (regnhatt) 

□ Varm tröja 

□ Extra jeans 

□ Ombyte underkläder för 3 dagar 

□ Underställ eller pyjamas  

□ Stövlar med eventuella sockor (testa dem innan) 

□ Gymnastikskor 

□ Keps, mössa och vantar 

□ Badkläder och handduk 

□ Bestickspåse i tyg (de vi gjort under terminen är utmärkta för detta) med 

storkåsa, drickskåsa, bestick och diskhandduk 

□ Tvål, tandborste, tandkräm, solkräm, myggmedel (ej spray pga. allergi) 

□ Eventuell medicin (OBS: Ledarna ska meddelas om vad, när och varför) 

 
Om du vill så ta gärna med: 

Ett litet kramdjur eller nalle. 
 

MÄRK ALLT!!! 
Namn+telnr. Om allt märks kommer allt tillbaka. 


