
 

 

 

 

SCHPG-mysteriet 
 

Du önskas välkommen till SCHPG-mysteriet, tillsammans kommer vi 
uppleva ett spännande äventyr med roligheter, klurigheter, gå på 
upptäcktsfärd, lösa gåtor, en och annan spännande trolldom. 
Vem vet vika SCHPG-mysteriet som kan trollas fram…? Vilka tror du? 
Vill du hälsa på i vår mystiska, glittrande o förtrollande värd? 
Vad är detta SCHPG…? Kan du gissa vad bokstäverna står för…? 
 

Välkommen att häng med på ett äventyr tillsammans med oss! 
Vi kan utlova en fantastisk tid tillsammans med oss på lägerplatsen 
Apelhult, för vem gillar inte att lösa gåtor & mysterium, tveka inte häng 
med medan du kan! 
  
Lägerplats: Apelhult (Sjuhärad) 

 
Samling: Landvetterskolans parkering 

 

När:  6 juni kl.14,00, för alla inkl. spårare för tiden 6–9 juni. 
7 juni kl.17,00, för alla som in kan komma innan för tiden 7–9 juni. 

 
Kostnad: Lägret kostar 450kr för att vara med torsdag 6/6 – söndag 9/6. 

Lägret kostar 400kr för att vara med fredag 7/6 – söndag 9/6. 
 
Anmälan: Görs via en separat länk som kommer att skickas till din mamma 

eller pappa e-postadress. Ta med denna inbjudan hem och visa för 
dem, så de håller utkik i mailkorgen efter mailet med 
anmälningslänken i till kårlägret. 

 
 

Frågor: Kontakta Lägerkommittén på mail 
 karlager@landvetterscout.se  
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Utrustningslista – Scouter 
 

  

Har jag Skaffa Packat 

Ryggsäck / väska 
   

Liggunderlag  
   

Sovsäck  
   

Regnkläder 
   

Stövlar 
   

Skor 
   

Varm jacka 
   

Byxor 1 par på + ett par extra 
   

Varm tröja (ex fleece) 
   

Tröja 
   

T-shirts (1 per dag + ev. extra) 
   

Kortbyxor 
   

Strumpor (1 par/dag + ev. extra) 
   

Underkläder 
   

Pyjamas 
   

Badkläder + handduk 
   

Necessär med bl.a. tandborste, tandkräm mm. 
   

Hårborste 
   

Liten frottéhandduk 
   

Matsaker: (Obs! ej engångs eller porslin) 
   

Kåsa eller mugg 
   

Tallrikar en djup och en platt 
   

Bestick (kniv/gaffel/sked) 
   

Diskhandduk 
   

Övrigt 
   

Sittskydd 
   

Ficklampa 
   

Gosedjur (flera scouter har med sig) 
   

Kniv (om man har knivbevis) 
   

. 
   

.    

.    
 

 

Tänk på: 

• Packa allt i en ryggsäck/väska…          
Ej i lösa plastpåsar eller liknande.  
Upptäckare, Äventyrare och Utmanare 
kommer gå en bit till lägerområdet. 
 

• Kläder efter väder 

• Märk allt noggrant med namn inkl. 
skor/stövlar. 

• Packa gärna i märkta packpåsar (ex. 
strumpor, matsaker osv.) så blir det lätt att 
hitta rätt. 

• Packa tillsammans med mamma eller 
pappa, så vet du vad som finns i 
ryggsäcken/väskan! 
 

• Kolla även innan att regnkläder mm 
passar och är hela, då blir lägret mycket 
torrare och roligare! 

• Vi kommer att vara ute så varma kläder 
och skor/stövlar är viktigt. 

 
Godis: 

• Godiset får absolut INTE innehålla nötter, 
jordnötter eller spår därav. 

• En liten godispåse får man ta med sig, om 
man vill för max 30kr 

 
Du får inte ta med: 

• Mobiltelefon/surfplatta e dyl. (ledarna har 
telefon om det behöver ringas) 

• Nötter pga. allergier 
 
Frågor 
Prata med dina avdelningsledare alternativt ta 
kontakt med kårläger kommittén på 
karlager@landvetterscout.se 
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