Hej!

Kontaktuppgifter till alla avdelningar finner ni nedan.

Snart är det dags för årets kårläger och i år är
det extra spännande då även Tollered scoutkår
ska vara med!

Spårarna: Christina ”Ludde” Lundin 0704801330
Upptäckarna: Niklas Ask 0708926858
Äventyrarna: Charlott Blomster Johansson 0790206169
Utmanarna: Jonas Kvist 0736222491

Nedan finner du praktisk information och
anmälan
Lägerperiod: 30/5-2/6

Lägerchef: Josefin Granhage 0736947028
Sjukvård: Christina “Ludde” Lundin 0704-801330

Resa: Vi kommer att åka buss till lägret. Samling vid scouthuset 08:30 och
vi beräknas vara tillbaka i scouthuset på söndagen vid 16:00
Plats: Vi kommer i vanlig ordning vara i vår utfärdsstuga friluftsgården
Bergsäter i Horred
Pris: 450:- som betalas senast 17/5 till kårens plusgiro 62 88 07-0 Märk
betalningen med scoutens namn
Besöksdag: Besökstid för alla föräldrar, syskon och andra som vill komma,
har vi lördagen den 1/6 från kl. 12.00. Besökare kan ta med egen
picknickkorg om de vill, vi bjuder på kaffe! När ni kommer så skall ni
parkera bilen vid badplatsen.
Ca. 14.00 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
15:00 Besökstid slutar.
Vägbeskrivning hittar ni på www.backascout.se under Uthyrning >> karta
Horred
Packning: Packa all utrustning i ryggsäck eller väska, inga påsar tack.
Det är bra om alla har med sig en liten ryggsäck för dagsaktiviteter.
Använd gärna packpåsar i väskan så blir det lättare att hitta och hålla reda
på sakerna. Tänk på att märka alla kläder med namn!
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 återlämnar dessa vid hemresan.
Ingen melodifestival utan finalfest så glöm inte att ta med din absolut
snyggaste mello-outfit!

----------------------------------------Klipp här-----------------------------------------------

Anmälan lämnas in senast 17 Maj
Scoutens namn…………………………………………………………
Avdelning

□ Spårare
□ Äventyrare
□ Rover

□ Upptäckare
□ Utmanare
□ Ledare

Namn och telefonnummer till målsman under lägret
……………………………………………………………………………
Målsmans
underskrift………………………………………………………………
Glöm inte att även fylla i och lämna in hälsodeklarationen

