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 Hej! 
 
Vad kul att du skall med på sommarens läger, Vikingalägret 2008. Vi skickar med en lista 
över alla anmälda så du kan se vilka kompisar som skall åka med. 
 
Här kommer en massa bra-att-veta-grejer om lägret. 
 
Lägerträff, information och grillfest 
Informationsträff för lägerdeltagare och föräldrar blir: Söndag 25 maj kl 16:00 – 17:00 i 
Lippinge. Direkt efter lägerträffen, kl 17:00-19:00 är det grillfest och våravslutning i Lippinge 
för alla scouter och deras familjer. Intäkterna är tänkta att gå till lägerkassan, så vi skulle 
uppskatta jättemycket om några lägerdeltagare eller föräldrar kunde hjälpa till att ordna mat 
och dryck – kontakta Mats om du kan hjälpa till. 
 
Gemensam packning 
Lägerträff för alla deltagare, där vi förbereder oss för lägret genom att bl.a. förbereda den 
gemensamma utrustningen blir: Måndag 16 juni kl 18:30 – 20:30 i Lippinge.  
Vi inventerar och packar vårt gemensamma material (tält, köksutrustning och sådant). Det är 
naturligtvis mycket viktigt att vi åker med komplett utrustning så att vi vet att allt vi har med 
oss fungerar och är i gott skick. Vid packningen vill vi ha hjälp av så många ledare och stora 
scouter och föräldrar som möjligt. 
 
Resa 
Det är inte klart än hur vi skall resa, men det lutar åt hyrd buss. Kåren har åtagit sig att stå för 
reskostnaden för scouter (och syskon i scoutålder) och ledare som åker med den gemensamma 
resan. Föräldrar som åker med den gemensamma resan betalar självkostnadspris och de som 
väljer att resa på egen hand står för sina egna kostnader. Det tillkommer alltså inga avgifter 
utöver lägeravgiften för scouter som åker med den gemensamma transporten! 
Vi är tacksamma om alla som inte gjort det lämnar besked snarast om hur de vill åka med den 
gemensamma resan till och/eller från lägret! 
 
Hälsodeklaration 
Det ligger en hälsodeklaration med i detta lägerbrev. Varje scout måste ABSOLUT lämna 

en ifylld sådan senast 31 maj 2008 till Mats Westerborn, Apoteksvägen 8 B, 741 42 Knivsta. 
Förutom hälsouppgifter måste vi veta kontaktuppgifter till dina föräldrar. 
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Personlig Packning 
Vi skickar med en utrustningslista. Vi tycker att du åtminstone skall hjälpa mamma/pappa att 
packa dina saker så du vet vad du har med dig. Märkta saker har mindre risk att försvinna! 
Fuska inte med mössa – det kan bli kyliga nätter. Riktiga regnkläder gör att det inte blir ett 
trist läger även om det skulle komma lite regn.  
 
Packa helst i ryggsäck, men en rejäl bag funkar också. Om det blir tungt att bära ser vi till att 
du får hjälp – lämna alltså inget nödvändig hemma för att det är för tungt. Har du ingen 
ryggsäck så har kåren 3 bra extra ryggsäckar (och även sovsäckar och liggunderlag). Boka en 
lånesäck genom Mats Westerborn.  
 
Ta gärna med dig en liten extra ryggssäck (typ skolryggsäck) för t.ex. en extra tröja eller 
matsäck/vattenflaska. Vid en del av aktiviterna är vi iväg från lägret även över lunchen (och 
junior- patrull och seniorscouter kommer att ha varsin hajk med övernattning utanför 
lägerområdet). Kanske samma lilla ryggsäck som du packar matsäcken för resan i? 
 
Hör gärna av dig till någon av oss ledare om du undrar över packning. 
 
Lämna mobilen hemma 
Vi har tyvärr dålig erfarenhet av scouternas mobiltelefoner på läger. De kommer bort i tältet 
eller glöms på programpass och då blockeras all annan verksamhet innan scouten hittat den 
(och ibland beskylls kompisarna med tråkig stämning som följd). Även om de alltid hittills 
kommit till rätta orsakar detta mycket oro. Dessutom får vi som ledare mycket svårare att 
hantera t.ex. hemlängtan eftersom scouten i stället för att söka upp oss, smyger undan och 
ringer hem. Scouten har svårt att slappna av utan går mest och tänker på när han/hon skall 
ringa nästa gång. På kvällen när man är trött kan godnatt-samtalet orsaka en massa ledsenhet i 
stället för lugn. Detta medför ledsna barn, oroliga föräldrar och ledare som inte får en 
möjlighet att stötta. Vi ledare vill vara den naturliga kontakten när man känner sig sjuk, har 
hamnat i någon konflikt eller längtar hem – eftersom vi faktiskt kan göra något åt situationen! 
Vill man ringa hem kan man alltid låna en mobil av sin ledare. Så alla som inte är patrull- 
seniorscouter eller ledare: lämna mobilen hemma till förmån för en bättre lägerupplevelse!  
 
På deltagarlistan står namn och mobilnummer till resp avdelningsledare. Diskutera gärna med 
oss innan lägret om du eller dina föräldrar har någon annan uppfattning. 
 
Sova 
Vi tar med oss kårens tält och fördelar sovplatser så att alla blir nöjda. Den som tänker ta eget 
tält kan säga till senast på informationsmötet i maj! 
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Telefonnummer 
Om mamma/pappa behöver ringa till dig eller till oss skall man i första hand ringa till den som 
är ledare för scoutens avdelning (se listan nedan). Alternativt kan man ringa Mats på 0703 29 
12 99. 
 
Bäver: Tommy Ahlborg 0703 -19 34 94 
Minior: Jenny Rahm 0703 - 42 77 74 
Junior: Karin Stenborg  0706 - 76 50 39 
Patrull: Jesper Björkman 0738 - 05 20 85  
Senior: Mikael Fridén 0733 – 66 86 72 
 
Adress  
En påse godis, en serietidning eller bara ett vykort brukar vara en jätteglad överraskning!  
 
Adressen till lägret är: Lägerdeltagare N N 
  Knivsta Scoutkår 
  Göteborgsscouternas Kragenäs 
  Kragenäs Myren 3 
  457 91  TANUMSHEDE  
 
Lägerbod 
Vi skall ordna lägerbod där du kan köpa lite souvenirer, märken, vykort, glass, läsk och godis. 
Så fickpengar kan vara bra, men ta inte med dig massor med pengar. Ca 100 kr bör räcka för 
de yngsta och mer än 300 kr skall man nog ingen behöva ha med sig. Och tar pengarna slut 
kan man få låna av kåren efter att en ledare haft telefonkontakt med mamma eller pappa. 
 
Besök 
Föräldrar och andra släktingar är givetvis mycket välkomna att besöka oss under lägerveckan. 
Några små tips bara: 
- Dyk inte bara upp utan kolla med en ledare först. Kanske är scouten ute på hajk och alltså 
inte på lägerområdet. Kanske det krockar med någon större aktivitet. Kanske passar det 
perfekt! 
- Kom helst i slutet av lägerveckan. Besök brukar kunna trigga hemlängtan. Då är det bäst om 
scouten hunnit bo in sig på lägret och dessutom inte har så många dagar kvar ifall hemlängtan 
slår till! 
- Ät gärna med oss – men vi kan bara lova mat om vi vet om i förväg att ni kommer. 
Självkostnadspris, dvs billigt! Och gott! 
 
Uppackning av gemensamt material 
Söndag den 3 augusti klockan 13:00 träffas vi i Lippinge, packar upp och tar hand om vårt 
gemensamma material (tält, köksutrustning och sådant). Då vill vi ha hjälp av alla scouter och 
föräldrar. 
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Lägeravgiften 
Senast den 31 maj skall hela lägeravgiften vara betald.   
Avgiften sätts in på kårens postgiro 14 55 34 – 4. 
 

 Anmälnings-
avgift 

(senast den  

31 mars) 

 
Slutbetalning 
(senast den  

31 maj) 

 
Totalt  

(exkl. Resa) 

Scouter 300 kr 1200 kr 1500 kr 
Syskon i scoutålder 300 kr 1200 kr 1500 kr 
Syskon f -01 eller -02 300 kr 450 kr 750 kr 
Syskon f -03 och senare gratis gratis Gratis 
Föräldrar som bor på 
lägerplatsen 

300 kr 600 kr 900 kr 
(150 kr/dygn) 

    
Resa t.o.r. - scouter 0 kr  Gratis  
Resa t.o.r – syskon 0 kr  Gratis  
Resa t.o.r. - föräldrar 0 kr  Max  400 kr  

 

Ingen skall behöva backa ur pga att kostnaden är för hög – det finns goda möjligheter att få 
bidrag t.ex. från Majblomman – prata med Mats. 
 
Vid återbud före 31 maj betalas hela lägeravgiften tillbaka. Vid senare återbud betalas avgiften 
endast tillbaka vid sjukdom.  
 

Knivsta Scoutkårs lägerkommitté 

 
Ställ gärna dina frågor till: 
Mats Westerborn,  
tel 29 12 29 / 0703 – 29 12 99,  
mail mats@westerborn.com  
 
Kragenäs webbplats: http://www.ssf.scout.se/goteborg/kragenas/ 
Webbplats med turistinfo:  http://tanum.vastsverige.com 
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Följande har anmält sig till Kragenäs 2008: 
 
Bäverscouter 
Albin Ahlborg 
William Evans 
Gabriel Lidström 
Matilda Lindström 
Alejandro Bustos (Rivera) 
Elliott Vesterlind 
 
Miniorscouter 
Johannes Carlsson 
Andreas Duganoff 
Viola Forkman 
Alicia Hübinette 
Fredrik Idmark 
Peter Jansson 
Alice Lindgren 
Maria Mattsson 
Pontus Nilsson 
Tove Wahlberg 
 
Juniorscouter 
Thea Ahlborg 
Erik Bergkvist 
Tobias Bolin 
Ebba Bremer 
Nisse Ek 
Johanna Eriksson 
Beate Lidström 
Oskar Lindley 
Ellen Lindgren 
Anna Mattsson 
Sebastian Mattsson 
Ebba Segerström 
Christoffer Stenborg 

Patrullscouter 
Linn Ahlborg 
Jonas Carlsson 
Felicia Lidström 
Hilda Grönvall 
Markus Håkans 
Ebba Idmark 
Anna-Karin Lööf 
Olivia Ratcovich-Willén 
Linnea Sandberg 
Emma Westerborn 
August Wollter 
 
Seniorscouter (är även 
programfuktionärer) 
Mattias Björkman 
Jonas Eriksson 
Paula Gustavsson 
Oskar Svensson 
Alexander van Loosdrecht 
Jonathan van Loosdrecht 
 
Ledare 
Tommy Ahlborg 
Jesper Björkman 
Martin Björkman 
Tomas Carlsson 
Calle Ek 
Mattias Eriksson 
Mikael Fridén  
Lasse Idmark 
Pelle Lidström 
Anna Nilsson 
Jenny Rahm 
Karin Stenborg 
Marie-Louise 
Niklas Wahlberg 
Mats Westerborn 

Föräldrar 
Lena Ahlborg 
Cajsa Duganoff 
Ulrika Evans Sederlund 
Johannes Forkman (tors-lör) 

Fredrik Lindgren 
Johnny Nilsson 
Natalia Rivera 
Förälder Rivera  
Per Stenborg 
Förälder Vesterlind 
Bill Önneflod 
 
Syskon 
Joakim Duganoff (7 år) 
Jenny Duganoff (5 år) 
Michael Evans (6 År) 
Vilhelm Forkman (8 år) 
Maja Lindgren (7 år) 
Tobias Nilsson (7 år) 
Hanna Nilsson (4 år) 
Syster Rivera (4 år) 
Veronica Stenborg (9 år?) 
Oscar Wahlberg (?? År) 
 

 
Saknar du någon på listan? Hör av dig snarast till Mats Westerborn! 
  
Mats Westerborn 

Tel 018 29 12 29, Mob 0703 29 12 99, Epost mats@westerborn.se 
 


