Trelleborgs scoutkår -Friluftsliv och gemenskap sedan 1911

Lägerbrev #2

Nu är det äntligen snart dags att börja packa lägerväskan för att åka på årets
sommarläger! Vi hoppas att ni ser lika mycket fram emot det som vi!

Betalning
Lägret pågår 26/7 – 1/8: Kostnad: 2200 SEK för hel vecka
Spårarna deltar halva veckan (29/7 - 1/8) Kostnad: 1300 SEK
Betalar gör du till kårens bg 580-3911 senast 30/6

Dagsryggsäck till cykling
Packa din dagsryggsäck med en rejäl lunch och fika till våra stopp på vägen, och en
fylld vattenflaska. Solkräm/solskydd och regnkläder ska också finnas i lilla väskan.
Alla (ledare och scouter) cyklar med hjälm och åker i scoutdräkt!

Samling och avfärd
Vi samlas på Trelleborg Övre, tänk på: max en vuxen per barn för avlämning.
Upptäckare med ledare kl 8:30;
Äventyrare med ledare kl 9:10;
Utmanare med ledare kl 9:50;
Övrig ledning och service uppmanas att finnas på lägerområden kl 10:00;
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Stor packning
Till packningen gäller som alltid att man märker alla sina kläder och tillhörigheter med
namn, och att man som scout packar sin egen väska (detta är mycket viktigt!).
Packning lämnas vid scoutlokalen på fredagen den 24/7 enligt:
Upptäckare med ledare kl 18:00;
Äventyrare med ledare kl 18:30;
Utmanare med ledare kl 19:00;
Övrig ledning och service kl 19:30;
Spårare med sin packning lämnas av på parkeringen vid Borgruinen N Lindholmen (N
Lindholmsvägen) den 29/7 kl 9:00-10:00 (max 1 förälder). Hämtning av spårarscout och
packning sker på samma plats mellan kl 12:00-12:30 den 1/8.
Är ni mer än en scout i er familj, som ska lämna packning enligt ovan, lämna då all
packning på en och samma gång. Välj den av era tider ovan som är kronologiskt först
(undantaget är fortfarande spårares packning enligt ovan)!
Packning hämtas av alla (utom spårarna) på söndagen den 2/8
Upptäckare med ledare kl 11:00;
Äventyrare med ledare kl 11:30;
Utmanare med ledare kl 12:00;
Övrig ledning och service kl 12:30;

Besök
Med tanke på rådande omständigheter, kommer det INTE att vara några besök alls
detta år!

Pengar och Mobil
Skicka inte med pengar denna gång, kiosk ingår i lägeravgiften. Som vanligt gäller inga
mobiltelefoner på scoutläger, vi gör annat skoj och tar inte ansvar för dem eller laddar
dem.

Kontakt
Kontakt med lägerledningen på lägret sker via Anders Hellman på mobil:0739-517738
Eller på vår epost. sommarlager@trelleborgsscoutkar.se
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Cykel
Viktigt är att serva er cykel i god tid, pumpa den och se över den. Har ni ingen cykel,
men vill följa med, fråga en kompis eller vän om ni kan låna en, återkom till oss annars,
så hittar vi en lösning.
Var det länge sedan ni servade en cykel? Få tips på:
www.intersport.se/guider/cykelguider/redo-for-cykelvar/
www.jula.se/inspiration/serva-din-cykel-hemma/
Alternativt hör med en cykelhandlare. Tänk på att det är lagkrav med cykelhjälm!

Sjukvårdsansvarig
Under lägret är Camilla (Millis), som är läkare, sjukvårdsansvarig för vår kår. Barn med
mediciner uppmanas att ta med två uppsättningar, så att sjukvårdsansvarig kan ha en
uppsättning i sjukvårdsväskan vid alla tillfällen. Med förra årets läger i minne är det även
önskvärt att varje scout har med en paket skoskavsplåster (typ comped) och en
uppsättning resorb i sitt personliga första hjälpen kit.
Glöm inte Hälsodeklaration (på kårens hemsida) som ska fyllas i och lämnas i
Annikas postlåda på Trädgårdsslingan 35, Trelleborg innan 30/6.
Ingen deklaration -inget läger!
Tack för er förståelse och samarbete i denna märkliga tid.
Vi svarar gärna på frågor och funderingar, ni når oss lättast via mail:
sommarlager@trelleborgsscoutkar.se

Lägeransvariga Anders, Micke, Peter, Annika, Martin och Sandra
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