
Lägerbrev 2 sommarläger Sjöröd
Tider
Lägret börjar söndagen den 25 juli kl 10:00 för spårare och upptäckare. Slutar för spårarna
tisdagen den 27 juli kl 15:00, för de äldre scouterna lördagen den 31 juli kl 14.00. Lägret börjar och
slytar på parkeringsplatsen på norra ängen. Där kommer vi att samlas hela kåren i resp
avdelningar, vinka av föräldrarna och sedan gemensamt gå till vårt lägerområde.
För äventyrare gäller en annan starttid och plats, se information om hur äventyrarna börjar längst
ner i dokumentet.

Inga besök
På grund av pandemin och risken för smittspridning är mängden deltagare begränsat  och håller
hela tiden de riktlinjer och rekommendationer som FHM ger ut.
Stora anpassningar har gjorts för att kunna köra läger under rådande förutsättningar. En av de
tråkigare anpassningarna är att vi inte kommer tillåta några besökare på området under lägertiden.
Som vanligt går det att få tag på scouterna via ledarna (tel nummer nedan). Vi kommer vara aktiva
på vårt Instagram och FB konto, så gå in och följ oss redan nu!

Vid sjukdomssymptom
I år är det också viktigt att alla scouter, barn som vuxna med förkylningssymptom så fort som
möjligt åker hem. Minsta symptom innebär en risk att smitta någon annan. Om scouter uppvisar
symptom enligt FHMs lista över Corona/Covid19 ska scouten/scouterna omedelbart avbryta sin
lägervistelse och åka hem.

Ingen Kiosk / fickpengar
Det kommer inte finnas någon kiosk på lägret. Om vi under en utflykt går förbi en kiosk, så kan en
begränsad mängd pengar till glass/snask kan vara bra (max 50 kr).
Om ni vill att vi hanterar utläggen, swisha scoutens fickpengar till kåren, så sköter vi betalningen.
Swisha önskad summa till kåren (123 467 20 77): skriv fickpengar och scoutens namn som
meddelande.

Packlista
Packlista för läger hittar du på hemsidan under: drottningstaden.se, ladda ner, packlista läger.
Tänk på att mobilen kan vara känslig.Det är ok att ha med en mobil så att du kan fotografera, men
när vi har aktiviteter så ska den inte spelas/chatta på.
Det kommer finnas möjlighet att ladda, ta gärna med ett batteri som kan laddas separat då vi inte
säkert kan låsa in till laddningen.
Ta med en ny (eller gammal nytvättad) T-shirt eller collegetröja då vi kommer trycka egna
lägertröjor!

Vägbeskrivning
Kör väg 11 mot Simrishamn från Dalby. Strax före Gärsnäs tar ni av till vänster mot Östra
Vemmerlöv. Passera genom Östra Vemmerlöv. Innan skogsbrynet på vänster sida hittar ni den
skyltade infarten till Sjöröds lägerområde.
Här är en karta med hela vägen från Lund:
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1fdw2pvkURVFEVzT02DZn2np2r3w&ll=55.61619
798923968%2C14.117821390233626&z=12

https://web.cdn.scouterna.net/uploads/sites/44/2019/10/packlista-laeger.pdf
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1fdw2pvkURVFEVzT02DZn2np2r3w&ll=55.61619798923968%2C14.117821390233626&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1fdw2pvkURVFEVzT02DZn2np2r3w&ll=55.61619798923968%2C14.117821390233626&z=12


Dokument för samåkning hittar du på kårens hemsida, drottningstaden.se klicka på arrangemang
och sommarläger.

Vid frågor ta kontakt med kommitén på sommarlager@drottningstaden.se

Kontakt under lägret
Mobiltäckningen på lägerområdet är dålig, så det är inte säkert att vi kan svara direkt om ni ringer.
Skicka då ett sms så ringer vi upp!
Telefonnummer till ledarna under lägret:

Hela lägertiden:
Håkan 0703-052175
Ivan 076 840 11 21
Matthew
Anja 070-0194440
Peter 0705-957916
Paula

Spårartiden:
Anna 0708-477006
Linnea 0769479488
Helena

Vi ser fram emot ett härligt läger!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bBOCRGuy_wSYib1PEy2dlk9q2JgtC5ENzLR4SkQAFNE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bBOCRGuy_wSYib1PEy2dlk9q2JgtC5ENzLR4SkQAFNE/edit#gid=0
mailto:sommarlager@drottningstaden.se


Äventyrarbilaga
Äventyrarna kommer att börja lägret med en lugn hajk. Samling vid Ängdala busshållplats
(https://goo.gl/maps/xoAkNwWxXWRDY8uA6) mellan Brösarp och Kivik klockan 11:37 söndagen
25 Juli. Samåk gärna hit! Vill du åka själv (utan ledare) med skånetrafiken går tåg från Lund till
Kristianstad 09:43 med byte i Kristianstad till buss 3 mot Simrishamn.
Vi kommer inte att gå hela vägen till lägret utan åka buss en bit. Om man har möjlighet att ha en
sommarbiljett över både söndagen och måndagen så får vi mer pengar över till något roligt eller
gott. Maila till oss aventyrare@drottningstaden.se och tala om i fall du kan ha med en egen
sommarbiljett och ifall du åker med skånetrafiken till hajkens start.

Ledarna kommer ta med den gemensamma packningen och maten till hajken, men glöm inte att
lämna plats till den i ryggsäcken. Extrakläder, lägerbålsfiltar och andra tunga eller skrymmande
saker som man vill ha med under själva lägerdelen kan antingen skickas med en spårare eller
upptäckare ut på söndagen eller lämnas vid den gemensamma lägerpackningen på BP kvällen
den 20 juli. För de som vill vara med och packa något (Bä?) kommer vi att börja vid klockan 17 och
fortsätta under kvällen. Packa i ryggsäck och kom ihåg att packa det tyngsta högt upp nära ryggen.
Det kan vara smart att packa i packpåsar och att packa sånt du vill ha under dagen lättillgängligt.

Packlista för äventyrarnas hajk
På sig
❑ scoutskjorta eller t-shirt
❑ scouthalsduk (om man har)
❑ byxor
❑ kängor/gummistövlar/ rejäla vattentåliga
gymnastikskor och extra plastpåsar

Sovsaker
❑ liggunderlag
❑ sovsäck
❑ sovsäckslakan eller påslakan
❑ nattmössa
❑ pyjamas
❑ sovstrumpor

Toalettsaker
❑ tandborste
❑ tandkräm
❑ tvål
❑ ev mediciner
❑ ev mensskydd
❑ solkräm

Ytterkläder
❑ regnjacka med huva eller sydväst
❑ regnbyxor

Kläder
❑ t-shirt
❑ underkläder
❑ strumpor flera par
❑ varma sockor
❑ långkalsonger

❑ varm tröja
❑ mössa
❑ solhatt/keps
❑ shorts

Matsaker
❑ mugg/kåsa
❑ djup okrossbar tallrik/låda
❑ bestick
❑ diskhandduk
❑ matpåse att ha matsakerna i
❑ tändstickor

Övrigt
❑ stor ryggsäck minst 45 l
❑ ryggsäcksregnskydd
❑ penna
❑ papper
❑ ficklampa
❑ täljkniv
❑ 3 l vatten inklusive liten vattenflaska att
dricka själv ur.
❑ plåster och skavsårstejp
❑ badkläder
❑ liten handduk/sarong

Om man vill
❑ kamera
❑ arbetshandskar
❑ sysaker
❑ myggmedel/myggnät

https://goo.gl/maps/xoAkNwWxXWRDY8uA6
mailto:aventyrare@drottningstaden.se

