
 
 

Välkommen till Stugläger 2018!  
 
Varje år arrangerar Kävlinge scoutkår ett stugläger på 
Göransborg. I år tänker vi ha Mumin-tema. Du kommer väl 
med? Vi kommer att bo inomhus och sova i sängar men 
större delen av lördagen spenderas utomhus.  
 
När? Spårare (åk 2-3) & upptäckare (åk 4-5) – 6-7 oktober (vill man som spårare 

inte sova över finns möjlighet att enbart stanna lördag dag med föräldrar) 
 
 Äventyrare (åk 6-8) & utmanare – 5-7 oktober  

 
Var? Göransborg utanför Höör. Vägbeskrivning finns att hämta på deras hemsida 

(http://www.goransborg.se/karta/), adressen är: 
KARLARP GÖRANSBORGSVÄGEN 5, 240 40 Tjörnarp.  
Använd gärna vår Facebook-sida för att ordna samåkning.  

 
Kostnad? Spårare med förälder, Lördag,100kr 
 Spårare, upptäckare, Lördag-söndag, 200kr 

Äventyrare, utmanare, Fredag-lördag, 250kr 
 Funktionär – Gratis! 

 
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 SL18 och scoutens förnamn + 
förstabokstaven i efternamnet (t.ex. SL18 Nisse P). Senast den 28 september.  

 
Packning Glöm inte lakan och örngott eller sovsäck och örngott. En mindre ryggsäck att 

ha regnkläder, vattenflaska, matsaker etc i. Godis brukar vara poppis :) (ej 
choklad, nötter, läsk) för ca 25kr.För komplett packlista vänligen se vår hemsida 
(https://kavlinge.scout.se/for-scouter/packning/) 

 
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 om stugläger 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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