
Tältövernattning 29-30/4
Fredagen den 29/4 samlas vi till övernattning i Borgarparken
klockan 19:00. Vi kommer att äta lite kvällsfika innan vi lägger oss,
men kom ihåg att äta kvällsmat innan. Planen är att vara ute större
delen av tiden så det är viktigt att klä sig varmt.
Övernattningen slutar klockan 10:00 på lördagen.

Om man inte har sovit i tält eller sovit borta innan, bör man följa
med på tältövernattningen innan man åker på vårlägret och
sommarlägret, men det går såklart också bra att komma på
tältövernattningen om man inte kan följa med på lägrena.

Avgiften för övernattningen är 20 kr som betalas till
avdelningsledaren senast vid övernattningens start. Anmälan görs
senast den 28/4 på https://forms.gle/76a4RANeVZiT3EVN8 eller
qr-koden nedan.

Om ni har några frågor så kan ni mejla alla ledarna på
mejladressen upptackare@drottningstaden.se eller ringa någon av
ledarna.

Utrustningslista  övernattning
•  Sovsäck •  Regnjacka
•  Sovsäckslakan/påslakan •  Regnbyxor
•  Gosedjur •  Stövlar/kängor på fötterna
•  Nattkläder långärmat, -benat •  Mössa
•  Kudde (om du vill) •  Ombyteskläder
•  Liggunderlag/luftmadrass •  Diskhandduk
•  Ev filt •  Kåsa / Mugg (ej engångs)
•  Nattmössa och nattstrumpor •  Djup tallrik
•  Underkläder •  Bestick
•  Långkalsonger •  Varm tröja
•  Handduk och tvål •  Extra strumpor
•  Tandborste och tandkräm •  Vantar

Scoutkåren har bland annat sovsäckar och extra filtar för
utlåning, hör av dig till ledarna i god tid innan övernattningen om
du vill låna något. Tänk på att det ofta är kallt på nätterna under
våren
Ett sovsäckslakan/reselakan/påslakan skyddar sovsäcken precis
som påslakanet skyddar täcket och det ökar det temperaturen
med cirka 2 grader. Ett underställ eller träningsoverall, tjocka
strumpor och mössa är lagom att ha i sovsäcken. Det är inte
bara luften som kyler en kall natt utan även marken.
Liggunderlag i skumgummi med slutna celler är bra isolatorer.

Eftersom vi inte skall bära packningen går det bra att
packa i t ex en bag eller IKEA-kasse. Vill du, kan du ta med dig
ficklampa, men det är inget som behövs.
Vi ser helst att godis, snacks och motsvarade stannar hemma
liksom känslig elektronik.
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