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Nu har planerna kring sommarens läger Flight SB50 dragit igång på 
allvar. Helgen som gick samlades funktionärsgänget för planerigsträff på 
Skuggebo. Ännu kunde vi inte se några spår av tänkt flygplats men snart 
börjar bygget... 
 

Vart finns informationen? 
Lägret har en hemsida www.norrasmaland.scout.se/arrangemang/sb50/. Här kommer löpande 

läggas uppdateringar. Alla utskickade dokument finns också för nedladdning där. 

För att inte missa någon viktig information. Anmäl prenumeration på kommande lägerbrev via 

hemsidan. Vill du istället avanmäla dig för fler lägerrelaterade utskick, maila flight.sb50@gmail.com 

Glöm inte att följa lägret på Instagram @flightsb50. Kåren får också gärna tagga sina 

lägerförberedelser med #FlightSB50 

Anmälningsläget 
I dagsläget har vi 430 preliminäranmälda deltagare från 13 kårer. Vi har plats för fler så är din kår 

intresserad är ni välkomna att skicka in en preliminäranmälan. Möjligheten kommer finnas fram tills 

vi öppnar definitiva anmälan.  

Vi är många som har minnen från Skuggebo från dessa 50 år som passerat. Passa på att sälja in lägret 

till vän- och samarbets-kårer och gör FligHt 

SB50 till er alldeles egna mötetsplats.  

Affischer och flyers 
Kårer som deltar på distriktets julbord kommer 

får ett litet infopaket med sig hem. Övriga 

intresserade kårer kan ladda ner samma 

dokuemt på hemsidan. 

Program 
Bifogat detta lägerbrev finns ett programförslag att plocka fram i samband med att ni pratar om 

lägret och delar ut anmälnings eller informationlappar. 

Plats 
Platsgruppen har skickat med en fråga om er kår föredrar/planerar för ved eller gasol för att 

underlätta planerandet. Önskemålet ger inga garantier gällande eventuella eldningsförbud eller 

annan yttre påverkan. Skicka ett mail med kår och bränsle till: flight.sb50@gmail.com 
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Funksituation 
I dagsläget söker vi framförallt funktionärer till vårt funkkök. Låter det som 

en kul uppgift att hålla alla övriga funktionärers blodsocker under kontroll. 

Välkommen att skicka in en intresseanmälan via hemsidan. 

Kommande lägerbrev 
Lägerbrev 3 kommer i slutet av januari och då bifogas en redigerbar anmälningslapp för scouterna. 

Den är fri att använda om kåren så önskar. 

 

Längtar ni?, Det gör vi!  

/LÄKO för Flight SB50. 


