
Hej alla scouter, scoutföräldrar och ledare!

Äntligen är det dags för Scoutkåren Vikingarna att åka på läger till Scout-ön Vindalsö i
Stockholms skärgård! Här kommer lite praktiska detaljer,
det är väldigt viktigt att ni läser igenom allt i detta brev!

Utresa
Onsdag 10:e Aug

● SAMLING kl 9:30, Slussen, Södermalmstorg.
● Där tar vi SL buss nr 433 eller 434 mot Stavsnäs Vinterhamn
● Bussresan tar ca 50 minuter, på SL bussar finns ingen toalett så försök att

lösa det innan.
● Se till att ni har giltigt SL-kort.
● Det kan bli så att alla inte kommer med på den första bussen, då väntar några

tillsammans med ledare på nästa buss, alla kommer att hinna i tid till båten.
● Hyrd taxibåt går från Stavsnäs vinterhamn kl 11:30 meddela din ledare om du

åker direkt till Stavsnäs.
● Ta med en liten ryggsäck eller väska med lunchmatsäck.

(obs inga nötter i matsäcken! Dryck i en flaska med kork, inte festis i tetra)
Väl på Vindalsö blir det en rejäl fika och sedan middag på kvällen.

Hemresa
Lördag 13:e Aug

Taxibåten går från Vindalsö kl 13:00
Buss från Stavsnäs med tidigast ankomst till Slussen/Södermalmstorg kl 14:30,
vi meddelar när vi är på bussen.
Här uppskattar vi hämtning i Stavsnäs om möjligt, så kommer alla hem lite
snabbare.

Kiosk
Det finns inte någon kiosk på Vindalsö. Däremot finns en liten lägerbod som säljer t-shirts
och souvenirer. Se bifogad information om vad som finns och kom överens med din scout
om vad som får köpas. Viktigt att veta är att kiosken INTE använder kontanter. Det är bara
Swish som gäller!
Våra ledare agerar swishbank om det behövs. se telefonnummer nedan.

Det finns alltså inget godis, glass, chips eller dryck att köpa. Därför går det bra att ta med
en mindre (liten/rimlig) mängd av sitt favoritgodis. Var beredd att bjuda dina kompisar,
inga nötter!*

Bra att veta
På lägret sover vi i tält, vi lagar mat på plats i Vindalsös kök, vi är utomhus hela dagarna och
gör en hel massa aktiviteter på land och på vatten. Vi blir ca 70 personer på lägret och vi har
ön för oss själva. När man kommer hem från scoutläger brukar man vara väldigt trött och
kan drabbas av ”lägerblues”, det kan ta några dagar innan man vilat upp sig och orkar
berätta om allt som man varit med om.
Läs mer om Vindalsö här https://www.stockholmsscoutskeppslag.se/Vindals%C3%B6

https://www.stockholmsscoutskeppslag.se/Vindals%C3%B6


Mobiltelefoner och kontakt under lägret
Vi vill inte att scouterna tar med mobiltelefoner eller klockor som man kan ringa eller smsa
med. Vi rekommenderar generellt inte heller att scouten ringer hem, eller att förälder ringer
till sitt barn, eftersom det kan skapa hemlängtan. Om scouten ändå behöver ringa hem kan
hen låna en ledares telefon, då vet vi ledare också om att scouten ringer hem och kan stötta
och avleda vid t ex hemlängtan. Bättre att ringa hem på dagen än på kvällen.

Funktion Namn Telefonnummer

Lägerchef Lars Thor 0706628560

Lägerchef Patrik Brising 0709311538

Avd Ankaret Yvonne Andersson 0706930810

Avd Särimner Claes Bonde 0706422630

Avd Sleipner Anders Sjörs 0733611794

Avd Utgård Sarah Lindahl 0730564719

Avd Långskeppen Rafaels Amolin 0707740034

Intendentur Jakob Wångby 0703637078

Säkerhet Lars Thor 0706628560

Skicka gärna sms så ringer vi upp, frågor innan lägret på dessa nummer
eller på mail scoutlager@vikingarna.net
Vi försöker uppdatera @scoutkaren_vikingarna på Instagram, innan och under lägret, så att
ni där hemma kan följa vad vi gör på dagarna.

Hjälp med utrustning
Vi behöver hjälp av scoutföräldrar när vi åker ut och när vi kommer hem,
meddela till scoutlager@vikingarna.net vilken dag ni kan hjälpa till!

Onsdag 10:e Augusti behövs det hjälp att frakta tält och eventuell annan utrustning till
Stavsnäs. (det vi ska ha med bör få plats i ett vanliga personbilar)
Lördag 13:e augusti eftermiddag behövs hjälp att köra lägermaterial från Stavsnäs till
lokalen,(det vi ska ha med bör få plats i några vanliga personbilar)
samt om vi är tillräckligt många hänga upp en del av tälten
Söndag 14:e aug kl 19 hänga tält och ta hand om utrustning
Måndag 15:e aug kl 19 hänga tält och ta hand om utrustning
Tisdag 16:e aug kl 19 hänga tält och ta hand om utrustning
(optimalt vore om vi hade tillgång till en stor hall där vi kan torka alla 15 tält på en gång, om
någon har det - kontakta lägerledningen)
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Utrustningslista
Personlig packlista finns nedan. VIKTIGT att ni följer den när ni packar! Tänk på att vädret
kan ändra sig, även om det är fint väder vid avresa kan det bli busväder senare och vi är ju
utomhus hela tiden och mycket på vatten så många ombyten behövs.
Låt scouten packa själv! Hjälp till med att sortera i olika högar; Underkläder, extra kläder,
godnattsaker, etc etc. Packa i packpåsar av tyg (inte plastpåse, typ ICA) Alltid regnkläder lätt
åtkomligt  i en ytterficka! Allt ska vara namnat. Detta är ett förslag till utrustning. Tänk gärna
själv utifrån vad du har och behöver.  Fet stil och * märkta ska du ha med dig. Skriv gärna ut
listan, bocka av och lägg med i packningen.

Packa i:
□ Ryggsäck eller bag. *
Bra om all packning är inuti väskan.
□ Liten ryggsäck för resan och som

dagryggsäck vid utflykter.*
Kläder:
□ Scoutskjorta och halsduk* om du har
□ Varm tröja. Fleece eller liknande *
□ T-shirts och/eller linnen
□ Jacka, vindtät
□ Långbyxor, minst ett par rymliga och

oömma*
□ Shorts
□ Regnkläder. * Jacka och byxor.
□ Keps, mössa och vantar.* Det kan bli

kallt på kvällarna och soligt på dagarna.
□ Sockar*
□ Underkläder och extra strumpor*
□ Långkalsonger (utan fot) *
□ Långärmad tröja, typ underställströja,

om det blir kalla kvällar och nätter *
Sova:
□ Sovsäck*
□ Liggunderlag*
□ Nattdräkt
□ Kudde (en tröja i ett örngott blir en bra

kudde)
□ Gosedjuret. Ett tryggt och bra gosedjur,

helst inte det allra största.
Skor och liknande:
□ Gymnastikskor och/eller sandaler*
□ Stövlar eller kängor. Vattentäta*
□ Tofflor

Äta:
□  Matpåse av tyg med snodd eller
handtag som kan hängas upp, där
följande förvaras:*
□  Mugg / kåsa*
□  1-2 tallrikar. Storkåsa eller liknande
går till det mesta.*
□  Matbestick*
□  Diskhandduk*
Hygien:  Necessär med:
□  Handsprit*
□  Tandborste och tandkräm*
□  Schampo / tvål
□  Borste eller kam
□  Solkräm*
□  Myggmedel*
□  Liten handduk
□  Mediciner efter behov*
Övrigt:
□  Badkläder och badhandduk*
□  Sittunderlag
□  Ficklampa med extra batterier*
□  Tygpåse för smutskläder
□  Märkt vattenflaska på ca 50 cl som
håller hela veckan*
□  Arbetshandskar
□  Nål och tråd, säkerhetsnålar
□  Papper och penna
□  Klocka (ej mobilklocka)
Om du vill och har:
□ Flytväst (det finns flytvästar på ön, ta
med egen om du har en som du gillar)
□  Solglasögon
□  Kamera (ej mobiltelefon)
□  Kompass


