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Inbjudan för Upptäckare, Äventyrare, Utmanare

Välkommen till vårens äventyrHOWDY! i Vilda Västern!

Följ med på ett roligt läger där gemenskap och äventyr går hand i hand!
Du kommer att få prova på många olika aktiviteter och lära dig sånt som man
behöver kunna för att klara sig i Vilda Västern.

Platsen vi ska till är Vintermyst, Redbergslids scoutkårs utflyktsstuga i
Härryda, där det också finns härliga lägerängar.

Upptäckarna sover i tält. Äventyrarna och Utmanarna i vindskydd.
Maten lagar vi patrullvis.

När: 26-29 maj - Kristihimmelfärdshelgen

Var: Vintermyst (Vintermystvägen 11, 438 94 Härryda)

Samling: 10.45 Bortom P6 långtidsparkering, Landvetter flygplats.
(https://www.swedavia.se/globalassets/parkering/parkeringskarto
r/got/got_parkeringskarta.pdf )

Hemfärd: Scouterna hämtas söndag kl 14.30, också vid långtidsparkerigen
på Landvetter Flygplats

Kostnad: 400 kr sätts in på plusgiro 62 13 33-4 eller Swish 123-395 70 08,
senast 9:e maj. Märk betalningen “Scoutens namn, Vårläger”.

Vid frågor och funderingar kontakta din avdelningsledare.

Lägret arrangeras i samarbete mellan
Redbergslids & Partille scoutkår.

https://www.swedavia.se/globalassets/parkering/parkeringskartor/got/got_parkeringskarta.pdf
https://www.swedavia.se/globalassets/parkering/parkeringskartor/got/got_parkeringskarta.pdf
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UTRUSTNINGSLISTA

Tänk på

Packa för att kunna gå och bära din packning från Landvetter Flygplats till
Vintermyst. Det är ca 3 km.

Tänk på att det kan bli kallt om nätterna i maj, så se till att ha varmt att sova i.

Ha på dig

Scoutskjorta med halsduk om du har det, övrigt klär du dig efter vädret.

Ha med dig

● Underkläder
● Extra strumpor
● T-shirt
● Varma sockar
● Extra byxor
● Mellantjock tröja
● Tjock tröja
● Mössa, handskar
● Halsduk
● Sovkläder
● Regnställ
● Stövlar/kängor
● Bra skor
● Plåster
● Toalettsaker (tandborste,

tandkräm, tvål)
● Mediciner (om du behöver)
● Handduk
● Djup tallrik
● Mugg och bestick

● Liggunderlag
● Sovsäck
● Papper & penna
● Regnskydd till ryggsäck

(sopsäck går bra)
● Ficklampa
● Gosedjur
● Varm jacka
● Stor Ryggsäck
● Dagtursryggsäck
● Vattenflaska
● Myggmedel
● Lägerbålsfilt (om man har)
● Kniv (om knivbevis)

Ha inte med dig

● Mobiltelefon (ledarna har som
du kan låna om det behövs)

● Godis & snacks etc.

OBS! Märk alla saker med namn
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ANMÄLAN
Anmälan görs genom

● att fylla i anmälningsinformation via
https://forms.gle/9asi2aE9c3yCnaAD7

● betala 400 kr till plusgiro 62 13 33-4 eller Swish 123-395 70 08,
märk betalningen “Scoutens namn, Vårläger”.
Betalningen ska vara inne senast 9:e maj!

Föräldrarutan

Scouterna är en ideell organisation där ledarna lägger ner tid och energi utan
motkrav på ekonomisk ersättning, för att ditt barn ska få en så bra och billig
fritidsaktivitet som möjligt.
För att kunna göra detta behöver vi ibland lite extra hjälp, exempelvis på detta
läger.

Inför lägret vill vi gärna ha hjälp med matinhandling på onsdag 25:e maj,
samt med skjuts av mat, material till Vintermyst.

Som vuxen får man också gärna vara med på lägret!
Du betalar självkostnadspris för maten (75 kr/dag). Du kan vara med hela eller
delar av lägret.
En stöttande vuxen kan hjälpa till med matlagning, städning, stötta ledare vid
aktiviteter, etc
Boendet är i tält eller enkelt inomhus på golv i sovsal.
Vintermyst har varken el eller rinnande vatten.

Anmäl dig via samma formulär som scouterna.

https://forms.gle/9asi2aE9c3yCnaAD7

