
 
 

Välkommen till Kompisläger 2018! 
 
Varje år deltar Kävlinge scoutkår på ett kompisläger. Du kommer väl med i år? Kompislägret 
arrangeras av ett flertal kårer och i år ser vi ut att bli ca 400 scouter! Vi kommer att bo i tält 
och lagar vår mat över öppen eld. På dagarna är det aktiviteter för spårare och upptäckare, 
kvällstid är det lägerbål och den årliga kvällstävlingen Urai-Kapia för äventyrarna. Visst vore 
det kul om våra äventyrare kunde vara först med att hitta yxan denna gång? 
 
När? Spårare - 11 maj med en förälder.  

På grund av ledarbrist kan vi tyvärr inte erbjuda Spårarna att sova över, men de 
är varmt välkomna att deltaga den 11:e maj på en kortare vandring fylld med 
spännande utmaningar längs med vägen. 
Ni träffas vid lägerplatsen kl: 08:30 
Hemfärd runt 16:00 

 
 Upptäckare, äventyrare och utmanare - 10–12 maj  

Samling vid Scoutstugan preliminärt kl: 08:40 för gemensam färd till 
lägerplatsen. Tid för hemfärd lördagen den 12/5 är satt till 13:30. 

 
Var? Vid Bjeverödsdammen i Fulltofta. Karta finns på hemsidan. 

Vi kör gemensamt från scoutstugan, det är ont om parkeringsplatser, så försök 
att samåka. Använd gärna vår Facebok-sida för att samordna samåkning.  

 
Kostnad? Upptäckare, äventyrare, utmanare 

Torsdag-Lördag 250kr 
 Spårare med förälder 
 Fredag  100kr 
 
Betalning? Glöm inte bort att betala läger-avgiften för att anmälan skall vara giltig. Enklast 

betalar du till Scoutkårens Swish: 1234641031 eller via Sparbanken Skåne 
8313-9 524141638-6 Märk betalning med KL18 och scoutens förnamn + 
förstabokstaven i efternamnet (t.ex. KL18 Nisse P). Senast den 25 april.  

 
Packning Information om packning och en förslagen packlista finns på vår hemsida. Kom 

ihåg solkrämen och myggmedel! Godis brukar vara poppis :) (ej choklad, nötter, 
läsk) för max 25kr. Glöm inte matsäck till lunchen på torsdagen! 

 
Föräldrar Vill du som förälder prova på scouting? Eller kan du kanske tänka dig hjälpa till 

under lägret? Fyll i vad du skulle kunna tänka dig att göra vid anmälan av ditt 
barn. Vi har alltid behov av en hjälpande hand och dessutom är det KUL med 
läger! 

 
Hälsa I anmälan får du ge svar på eventuella allergier, men vi behöver trots detta en 

aktuell hälsodeklaration. Vet du inte om du har lämnat in en sådan? Ladda ner 
och fyll i och lämna till din ledare innan lägret. 

 
Anmälan Anmälan görs via nyheten på vår hemsida (http://kavlinge.scout.se), vid 

problem med anmälan kontakta: David Mechler david.mechler@gmail.com 
0709-610786 

 
Frågor? Henrik Ekbladh henrik.ekbladh@gmail.com 0733-923352 
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