
Läger          
 

Lägeradressen och lägerprogram: Kommer senare. 

 

Present: 1 st present skall inköpas max 100kr. Något               
Svenskt/ Skånskt/ Helsingborgskt/ Påarpskt. Den skall            

användas till att tacka personer som har hjälp oss i olika      

situationer. 

 

Loggbok: En loggbok är inköpt och alla skall minst skriva, rita, 

klistra in bilder en dag var. 

 

Lägrets Hemsida: Kommer senare 

 
Kårens Facebooksida: Här kommer vi att lägga upp bilder under 

resans gång så att alla kan följa med här hemma om vad som sker. 

 

Lägerklädsel: Vid inryckning, invigning av lägret, religiösa 

ceremonier, avslutningsfesten och utryckningen skall Scoutskjorta och 

halsduk/sölja bäras. Under lägret är linne, t-shirt är ok i diskreta färger 
Ingen bikini mer än i duschen! Regnkläderna kan stanna hemma. 

 

Scoutskjorta: Alla skall ha med 1 st scoutskjortor med rätt påsydda 
märken. Kårmärket, Eu-märket, Sverigemärket, Pojk/flickmärket, vårt 

lägermärke. 

 

Egna lägermärken: Alla får 5 st märken varav 1 st skall sitta på 

scoutskjortorna. Övriga får man byta som man vill. 

 

Kortbyxor: Alla får 1 st blå kortbyxa. Den får ej användas innan vi 

åker. 

 

Scoutslips: Alla skall använda scouternas slips eller 

Treklöver/Gilwell slips. 1 st skall man ha kvar till sista dagen på 
lägret. Har man fler får man lov att byta dem. 

 



Läger T-shirt: Alla får 1-2 st läger T-shirtar med vårt tryck på som 

kan användas som komplementplagg på lägret. 
 

Lägermaterial: All lägermaterial kommer att skickas ner till lägret 

och hem. Endast lägermaterial kommer att skickas, ingen personlig 
utrustning. 

 
Utställningsmaterial: Vi kommer att göra en utställning som vi skall 

ha på avslutningsfesten. Den skall innehålla reklam om svensk 

scouting och om Sverige. Svensk/Skånsk mat skall vi bjuda på. Vi 
skickar det med lägermaterialet. 

 

Lägerbålsuppträde: Vi kommer att ha förberett ett uppträde till 
lägerbålen. Svenska lekar skall vi också ha förberett. 

 

Uppdelning på lägret: På lägret kommer vi att delas i två grupper.  
En grupp på Rovers med 2 st ledare och en grupp på funktionärsbyn. 

 

Deltagare på Roverbyn: Alexander Laursen, Adam Johansson, 
Lucas Alkefelt Jansson, Calvin Stålhammar, Ellinore Norén. 

Ledare: Rasmus Wilson och Mia Kiander 

 
Deltagare på funktionärsbyn: Per-Olof Norén, Magdalena Norén, 

Christina Norén, Bo Göran Nilsson, Marcus Östberg, Dennis 

Samuelsson. 

 

Utrustningslista: Kommer att gå igenom detta vid föräldraträffen. 

Lägerområdet. Placeringen av respektive avdelning kan flyttas. 



 

 
 


