24 - 28 maj 2017
Hej!
Här kommer lite information inför årets kårläger i Horred.
Samling vid scouthuset:

Vi kommer att åka buss till lägret. Samling vid scouthuset kl. 18.00,
24/5. Bussen går 18.30 så kom inte för sent!

Fickpengar:

Det kommer inte att behövas några fickpengar för Spårare och
Upptäckare. Äventyrare och Utmanare kan, om det blir tid över, gå in
till byn med ledare, en mindre summa fickpengar är därför okej.

Besöksdag:

Besökstid för alla föräldrar, syskon och andra som vill komma, har vi
lördagen den 27/5 från kl. 15.00. Besökare kan ta med egen
picknickkorg om de vill. När ni kommer så skall ni parkera bilen vid
badplatsen, där vi även har en tipspromenad som leder er till
lägerområdet.
Ca. 16.00 börjar vår traditionella auktion! Alla besökande familjer tar
med ett inslaget paket, som sedan auktioneras ut. Pengarna som vi får
in går till renoveringen av vår friluftsgård.
18.00 Besökstid slutar.
Vägbeskrivning hittar ni på www.backascout.se under Uthyrning >>
karta Horred

Mygg:

Det kan finnas mygg/knott, så ta gärna med mygghatt/myggnät,
som har. Myggmedel är obligatoriskt att ha med sig.

ni

Kalla nätter:

Tänk på att nätterna fortfarande är kalla. Så glöm inte att packa ner
nattmössa och lite varma nattkläder.

Packning / utrustning:

Packa alla utrustning i ryggsäck eller väska, inga påsar tack.
Från andra års upptäckare och uppåt skall all packning packas i rymlig
ryggsäck eftersom vandring väntas.
Det är bra om alla har med sig en liten ryggsäck för dagsaktiviteter.
Packa gärna i packpåsar så blir det lättare att hitta och hålla reda på
sakerna. Tänk på att märka alla kläder med namn!

Tänk på:

När man åker på ett scoutläger så tar man inte med sig elektroniska
prylar. Kommer vi på scouterna med sådana saker så tar ledarna tar
hand om dem och återlämnas vid hemresan. Mobiltelefoner är tillåtna,
men ledarna för varje avdelning kan välja att samla in dem under
dagen för att barnen inte ska vara distraherade. Vi vill dock betona att
mobil medförs på egen risk. Ledarna kommer inte att ansvara för
barnens mobiler, och det finns ingen möjlighet att ladda dem.

24 - 28 maj 2017

Under lägret kommer tyvärr inte alla ordinarie ledare att kunna vara med. Nedan finner ni
kontaktuppgifter till ansvarig ledare för respektive avdelning under lägret. Har ni frågor kan
ni kontakta dem eller vända er till ordinarie avdelningsledare.
Spårarna:

Emma Palm, 0707-490952

Upptäckarna:

Patrik Gamboa 0704-748538

Äventyrarna:

Emma Palm, 0707-490952

Utmanarna:

Jonathan Berntsson, 0704-341848

Lägerchef:

Emma Palm, 0707-490952

Sjukvård:

Christina “Ludde” Lundin, 0704-801330

Program:

Oscar Forsell, 0725-510110

Hemkomst:

Vi kommer åter till scouthuset söndagen den 28/5 kl. 16.00.

Vi syns på lägret !
Mvsh
Lägerkommittén

