
Hellas – Sommarläger - 2012 - Lägerbrev 2 
Lägret börjar nu närma sig, det är inte ens ett halvår kvar! Lägret kommer i år 

genomföras tillsammans med Barkarby-Skälby scoutkår. Här kommer den mesta 

information ni behöver för att anmäla er. Vi bifogar också en hälsodeklaration som 

ska lämnas in.  

 

Tider och platser 

Vi samlas söndagen den 1 juli kl 13.00 vid scoutlokalen Fjällvik på Ekollongränd 2 i 

Viksjö. Därifrån åker ledare och scouter gemensamt hyrd buss till lägerplatsen. Det är 

då förutsatt att scouten redan har ätit lunch. 

Onsdagen den 4 juli kl 14 är lägret slut för spårarna. Hemtransport ordnas av 

föräldrarna. Anordna gärna samåkning inom avdelningarna för att minska 

miljöpåverkan. För vägbeskrivning se nedan. 

Lördagen den 7 juli är lägret slut för resten av scouterna. Vi kommer åka hyrd buss 

gemensamt tillbaka till scoutlokalen Fjällvik. Vi beräknar att vara tillbaka ca kl 14.  

Lägertröja 

I år kommer det att fungera annorlunda med lägertröjorna. För att undvika 

produktion av ej önskade tröjor får man välja själv om man vill ha en. Det kostar 80 kr 

och betalas in tillsammans med lägeravgiften. Om lägeravgiften för scouten är 1000 

kr och ni önskar en tröja ska alltså 1080 kr betalas. 

 Anmälan 

Genom att lämna in hälsodeklarationen till avdelningsledare och betala in 

lägeravgiften till är scouten anmäld. Anmälan ska helst göra så snart som möjligt men 

senast 30 april. Betalningen görs till pg 442599-7 och i betalningen skrivs scoutens 

namn och avdelning. Kom ihåg att lägga till 80 kr på avgiften om ni vill ha en 

lägertröja. 



 

Avgiften för lägret är: 

Spårare (Tomahawkerna och Mockasinerna) 1000 kr 

Spårarledare halva veckan 500 kr 

Upptäckare, Äventyrare och Utmanare 1500 kr 

Ledare och funktionärer hela veckan 750 kr 

Vägbeskrivning: 

Från Bilsbrokorset i Sparreholm (punkt 1 på kartan), åk söderut mot Nyköping. Åk ca 

3 km och tag vänster vid skylt ”Gilwell”, åk 300 m och tag vänster efter ladan, åk 500 

m till lägerplatsen. Det tar drygt 1,5 h att köra med bil från Järfälla. 

 

 

Det kommer komma ytterligare ett lägerbrev med packlista och eventuell ytterligare 

information. Kolla gärna in www.hellas-2012.blogspot.com för att se lägrets 

specialgjorda lägerfilm. Vid frågor om lägret kontakta avdelningsledare i första hand 

eller lägerkommitén på lako@viksjo.ssf.scout.se eller 0736927148 

 

Hälsningar Lägerkommitén i Viksjö Scoutkår 

Atena, Zeus, Poseidon, Ares, Artemis, Atlas, Apollon, Hermes, Afrodite 

 

http://www.hellas-2012.blogspot.com/
mailto:lako@viksjo.ssf.scout.se


Hälsodeklaration för sommarlägret Hellas 2012 

Ja tack, jag vill gärna följa med på Hellas 2012 

Scoutledarna strävar efter att ge barnen så trevliga och omväxlande aktiviteter som möjligt. De försöker 

naturligtvis i möjligaste mån förebygga olyckshändelser och sjukdomsfall. En förutsättning är bl.a. att ansvariga 

ledare känner till om det är något speciellt som bör iakttagas beträffande ert barn, allt för att skapa största 

möjliga trivsel och trygghet. Avdelningsledarna är ansvariga för barnen på alla scoutaktiviteter. Om något skulle 

hända är det viktigt att ledaren har kunskap om sina scouter för att kunna handla på rätt sätt. Av den 

anledningen önskar vi att få nedanstående frågor besvarade så noggrant som möjligt.  Uppgifterna är endast 

för kårens ledare och behandlas därefter och förstörs efter lägret. Om all information inte får plats går det bra 

att skriva på papprets baksida. Lämna in hälsodeklarationen till avdelningsledare. 

Barnets namn:..................................................................... Person nr:...........................................  

Eventuellt mobilnummer till scouten:.................................................  

Är scouten simkunnig, 50 m:.............      200m:............ (För kanot och båtturer) 

Senaste stelkrampsvaccination:.............. 

Är scouten i övrigt vaccinerad enligt svenskt hälsoprogram?...............  

Restriktioner vid bad:...................................................................................  

Är scouten allergisk, i så fall mot vad?: 

............................................................................................................................. ......................................  

Har barnet någon speciell sjukdom, t ex eksem, epilepsi eller något annat som kan vara viktigt att 

känna till:  

............................................................................................................................. ......................................  

Krävs speciell medicinering, i så fall vilken medicin och dos? 

............................................................................................................................. ......................................  

Klarar barnet medicineringen själv:.................................. 

Är barnet sängvätare:........... 

Närmaste anhörig:………………………….............…....  Hem- och mobilnummer:........................................... 

Tag ställning till följande punkter:  

Mitt barn får skjutsas i bil av ledare eller annan vuxen :                           Ja        Nej  

Mitt barn får finnas med på bilder (ej med namn) på hemsidan:            Ja        Nej  

Mitt barn får finnas med på bilder (ej med namn)  vi anslår i lokalen :  Ja        Nej  

Mitt barn får finnas med på gruppbilder (ej med namn)  i tackkort  

som vi lämnar till folk som ställt upp och hjälpt oss :                                 Ja       Nej  

 

Vill du ha beställa en lägertröja för 80 kr?      Ja     Nej 

Storlek:                                                            XS   S   M   L   XL 

 

Målsmans underskrift: .......................................................  Datum:...............................  

Målsmans underskrift: …....................................................  Datum:..............................  

 

Vi vill att båda målsmännen skriver under.  

Mvh Ledarna i Viksjö Scoutkår 


