
Vallentuna Scoutkårs sommarläger 2021:

Tintin på Vässarö
Lägerbrev #3:

I sommar blir vi strax över hundra stycken scouter och ledare från Vallentuna som åker

till Vässarö för att möta Tintin. I det här brevet finns lite information om lägrets

genomförande, samt en packlista som ni hittar på nästa sida.

Hur kommer lägret att genomföras?

Med de förändringar som gjorts i rekommendationerna från myndigheter och Scouterna så kommer

vi kunna genomföra ett scoutläger i augusti! Vi kommer såklart att se till att anpassa lägret efter den

rådande situationen, men vi hoppas på att kunna genomföra ett så ‘normalt’ scoutläger som

möjligt. Vi fortsätter att följa utvecklingen och kommer meddela er om det blir några förändringar.

Transport till och från lägret:

Som det ser ut idag så kommer vi åka gemensamt med buss till och från Vässarö. Vi kommer att

återkomma med exakt busstider lite närmare lägret, men anta att bussarna från Vallentuna IP ut till

Vässarö den 1/8 och 5/8 avgår på morgonen och att era scouter kommer komma hem igen med

buss till Vallentuna IP tidigt på eftermiddagen den 8/8.

Lägerkomitte och kontakt:

Lägret planeras av ledare från Vallentuna Scoutkår, har du några frågor eller vill du som förälder

också följa med?

Prata med din avdelningsledare eller kontakta oss på: sommarlager@vallentunascoutkar.se

Vad händer nu?

JUNI Det här lägerbrevet,med packlista

JULI Lägerbrev 4 med busstider

1 AUGUSTI Upptäckare, Äventyrare och Utmanare åker ut på läger

5 AUGUSTI Spårarna åker ut på läger

8 AUGUSTI Alla scouter kommer hem igen

mailto:sommarlager@vallentunascoutkar.se


Packning och packlista:

Det är bra att märka sina saker ordentligt. Det är viktigt att man håller ordning och reda på sina

saker och att man vet vad man har med sig. Scouten bör själv packa sina saker i sin ryggsäck hemma

i Vallentuna, för det kommer de sedan behöva kunna när vi lämnar tältplatsen innan hemfärd. Var

gärna med och övervaka som vuxen att de får med sig alla saker på packlistan, men låt scouterna

själv stoppa ner allt som skall med.

Scouterna kommer själva att bära sin packning en kortare sträcka. Allting måste därför vara packat i

en ryggsäck som scouten kan bära själv. Scouten kommer att bära både sin större ryggsäck och sin

dagryggsäck samtidigt. Se därför till att scouten har packat allting i sin ryggsäck så att den kan bäras.

Se också till att sovsäck, liggunderlag och annat som fästs utanpå ryggsäcken är väl fastsatt. Packa

inte med några elektroniska prylar, läsk eller godis.

Kläder du har på dig: (kläder efter väder):

● Scoutskjorta och halsduk
● Långbyxor eller shorts
● Gymnastikskor

Packas i större ryggsäck (som scouten bär själv):

❏ Sovsäck (med komforttemperatur på
❏ 2-5 grader, nätterna kan vara kalla)
❏ Sovsäckslakan (till skydd för smuts och

för värme)
❏ Liggunderlag (för att det inte ska bli kallt

från marken)
❏ Pyjamas (gärna underställ)
❏ Gosedjur (även för ledare!)

❏ Ombyte:
❏ T-shirts
❏ Oömma långbyxor
❏ Shorts
❏ Trosor eller kalsonger (ett par för

varje dag)
❏ Strumpor (ett par för varje dag)

❏ Fleecetröja eller annan tjocktröja
❏ Jacka
❏ Mössa och vantar
❏ Gummistövlar (eller vattentäta kängor)

❏ Varma sockor (att ha I
gummistövlarna/kängorna)

❏ Regnkläder (jacka, byxor och, om du
har, sydväst)

❏ Hygienartiklar i necessär/påse
(tandborste, tandkräm, tvål, hårborste,
liten handduk)

❏ Myggmedel, solkräm och keps/solhatt
❏ Badkläder och badhandduk
❏ Vattenflaska
❏ Personlig medicin (Meddela din ledare

om du använder medicin!)
❏ Matsaker (som går att diska): kåsa

(mugg), storkåsa (tallrik), bestick och
diskhandduk

❏ Ficklampa eller pannlampa med bra
batterier

❏ Penna och ett litet block
❏ Kanske någon liten bok om du vill sitta

och läsa
❏ Sittunderlag


