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Vi i Knivsta kände verkligen av alla tre ledord, vi hade viljan att hänga med, vi kände värmen av 
gemenskapen och det virvlade verkligen till på anmälningslistan – Vi är 110 st som åker till Skräddartorp på 

årets VILDA-läger. Kolla in sist i lägerbrevet vilka kompisar det är som följer med. 
 
 

Några frågor 
 Tänker du ta dig själv till och från lägret? 
Vi räknar med att alla kommer att åka buss, men om du åker bil så behöver vi veta det ganska omgående 

 Kan någon låna ut ett släp? 
För att kunna transportera hela vår lägerpackning så kommer vi att behöva låna släp – har du ett? 

 Känner du någon som kan låna ut ”matbackar”? 
För att kunna få vår mat packad av köket och sedan kunna hämtas av oss flera gånger om dagen så skulle vi 
behöva låna några backar, typ stabila mjölkbackar/brödbackar 
 

dags att betala Lägeravgiften  
För scouter och syskon i scoutålder som deltar 3-9 augusti: 1750:- inkl. bussresa  
För scouter och syskon i scoutålder som deltar 6-9 augusti: 1300:- inkl. bussresa 
En ”dag-avgift” för påhälsande föräldrar är 120 kr 
Medföljande föräldrar under någon av lägerperioderna: 3-9/8, 1400:- och 6-9/8, 1000:- 
Medföljande små-syskon betalar 400 kr oavsett lägerperiod  
 

Betalning 
Hela avgiften måste vara oss tillhanda senast 27 maj.  
Avgiften sätts in på kårens postgiro 14 55 34 – 4. Glöm inte skriva vem/vilka avgiften avser! 
 

 
Postgiro 14 55 34 – 4. 

Glöm inte skriva vem/vilka avgiften avser! 
 

 

Ev avhopp - återbetalning 
En anmälningsavgift, på 150 kr per person, betalade vi i kåren in till VILDA Skräddartorp i samband med er 
anmälan. Dessa 150 kr kan man inte få tillbaka om man väljer att inte följa med. Ev avbokningar kan man 
göra fram till 20 maj, man får då tillbaka ev inbetald lägeravgift minus de 150 kronorna.  
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T-shirtar är inköpta  
Vi har köpt in blåa VILDA-T-shirts 
till alla ledare, scouter och syskon i  
scoutålder. T-shirten ingår i avgiften.  
 
 
 
PERSONLIG PACKNING 
Vi skickar med en packlista. Vi tycker att du 
åtminstone skall hjälpa mamma/pappa att packa 
dina saker så du vet vad/vart du har dina saker. 
Märkta saker har mindre risk att försvinna!!  
Fuska absolut inte med mössa – den kommer du att 
vilja ha när du ska sova. Riktiga regnkläder och 
stövlar gör lägervistelsen mindre trist om det skulle 
komma regn. Packa gärna i en ryggsäck, blir det 
tungt får du hjälp att bära. Behöver du låna 
ryggsäck, sovsäck eller liggunderlag så finns det 
några att låna av kåren, hör av dig till din ledare.  
 

LÄMNA MOBILER OCH DYRA KAMEROR HEMMA 
Vi har tyvärr dåliga erfarenheter av scouternas mobiltelefoner på läger. De kommer bort i 
tälten 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 ledare mycket svårare att hantera 
t.ex. hemlängtan, eftersom scouten i stället för att söka upp oss, smyger undan och ringer 
hem. På kvällen när man är trött kan godnatt-samtalet orsaka en massa ledsenhet i stället för 
lugn. Det blir ledsna barn, oroliga föräldrar och ledare som inte får 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 mobil av sin ledare. Så alla som inte är Äventyrarscouter eller äldre – lämna 
mobilen hemma. Diskutera gärna med oss innan lägret om du eller dina föräldrar har någon 
annan uppfattning. 
En annan anledning är också att de flesta nya mobiler är både ömtåliga, känsliga för väta och 
används till annat än att ringas på, spela spel etc.  
Vill du knäppa kort? Lämna mobilen och dyra kameran hemma och köp en engångskamera 
istället.  

 
obs! det finns inga laddningsmöjligheter och täckningen är jättedålig! 
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SOVA 
Vi tar med oss kårens tält och fördelar sovplatser så alla blir nöjda. Om mamma/pappa följer 
med så uppskattar vi om man ordnar med eget tält. 
 

TELEFONNUMMER 
Om mamma/pappa behöver ringa till dig eller oss skall man i första hand ringa till en ledare för 
scoutens avdelning, vi har inte alltid telefonerna på/täckning/ström men ringer upp så fort vi 
kan.  
 
Någon av oss får man alltid tag på. 
Bäver Carina 070-717 59 47 Marika 070-696 39 94                                                                                                  
Spårare Jenny   070-342 77 74 Kinna 072-242 36 17 
Upptäckare Ingela    070-738 36 35 Johan 070-997 58 67 
Äventyrare Karin   070-676 50 39 Cajsa   073-378 12 50 
 
 

BESÖK 
Föräldrar och andra släktingar är givetvis mycket välkomna att besöka oss under lägerveckan. 
Några tips bara – dyk inte upp bara, utan kolla med en ledare först. Kanske scouten är på hajk 
och inte på området. Kanske krockar det med någon större aktivitet. Kanske passar det 
perfekt!! Kom helst i slutet av lägerveckan, besök bruka kunna trigga hemlängtan, då är det 
bäst att scouten har hunnit ”boa” in sig och dessutom inte har så många dagar kvar. Ät gärna 
med oss men vi kan bara lova mat om vi vet i förväg att ni kommer, självkostnadspris dvs billigt 
och gott!! 
 

UPPACKNING 
Uppackning av gemensamt material lördagen den 23 augusti kl 13. Vi packar upp och tar hand 
om tält, disk, köksutrustning m.m. Då träffas alla scouter med föräldrar och vi gör detta 
tillsammans. Vi kommer samtidigt ha lite Lippingefix. Så ju fler desto mer får vi gjort.  

 
Vad ser/tänker du? 
Vad tänker du på när du hör Vilda/Virvel/Värme? har du något roligt som gör att du ser vild, 
virvlig eller varm ut? Ta med det. Lägret blir roligare om vi spökar ut oss  
 

 
Knivsta Scoutkårs 
lägerkommitté 
 
Ställ gärna dina frågor till: 
Karin Stenborg 
karin.stenborg@spray.se 
070-676 50 39 

   

Avresa - hemkomst 
Några exakta tider har vi inte just nu men räkna 
med att de som reser 3/8 åker vid 08,00 från 
Knivsta och de som reser 6/8 åker vid 13.00. 
Hemkomst till Knivsta lörd 9/8 vid 18.00 
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packlista 
 
I Ryggsäcken 
Varm sovsäck (gärna med påslakan)  
Liggunderlag / luftmadrass 
Nattdräkt (varm, t.ex. fleece) 
Regnkläder 
Gummistövlar 
Varm tröja 
Mössa och vantar 
Shorts 
Extra långbyxor 
Extra skjorta/tröja 
Extra T-shirts 
Extra strumpor/ raggsockor 
Underkläder för ombyte 
Badkläder och badhandduk 
Keps eller solhatt 
Toalettsaker (tandborste, tandkräm etc) 
Myggstift 
Vattenflaska, gärna med hållare 
Tallrikar av plast (djup och flat) 
Bestick 
Kåsa eller mugg 
Diskhandduk 
 

Om du har 
Fickpengar till godis, pengar kan lätt tappas bort, så ta inte med för mycket. 
Sysaker 
Kniv med parerstång (knivbevis krävs!) 
Ficklampa med extra batteri 
Musikinstrument 
Lägerbålsfilt 
Gosedjur 
 
 
 
 

  

Packa gärna dina  
matsaker i en tygpåse 

Glöm inte ditt glada humör! 

Färdklädsel 
Scoutdräkt: scoutskjorta och halsduk (om du har) 
Långbyxor (jeans) eller kortbyxor om det är varmt 
Jacka  
Fritidsskor 
Liten dagryggsäck  
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Vilka hänger med? 
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