Nu när det nya året precis börjat är det dags att
planera för sommarens läger
för Hässelby Scoutkårs scouter!

Blåtand 2019
Det händer igen! Äventyrligt sommarlägret alltså, och ett härligt gäng som är ansvariga för temat . Ett
vinnande koncept, helt enkelt. Lägret Blåtand kommer hållas under vecka 32 sommaren 2019 på Gålö, på
en underbar lägerudde som heter Spjutsund.

Var redo!!
Nu är det dags för dig och alla andra att anmäla sig till sommarens läger!! Du gör detta genom att
betala 100 till kårens PG 651738-7, senast 31 mars 2019.
Var:
Lägret går av stapeln på Spjutsund som ligger vid Gålö Havsbad. Vi kommer att åka SL buss till lägret och från
lägret abonnerar vi egen buss. På lägret kommer det att vara bäver-, spårar-, upptäckar- samt utmanarscouter
från hela kåren - missa inte detta!!

Datum och lägeravgift:
Du som bäverscout eller spårarscouter kommer vara på lägret från onsdag 7 augusti – lördagen 10 augusti.
Du som upptäckarscout kommer att vara på lägret från lördagen den 3 augusti - lördagen den 10 augusti. Du
som är äventyrarscout eller utmanarscout börjar lägret redan 2 augusti.
Lägeravgiften för bäver/spårare är 900 kr och för utmanare, äventyrare och utmanare 1500 kronor.
Äventyrarna och Utmanare inleder lägret med en paddlingshajk och eventuell kostnad för mat mm under denna
period kan tillkomma. Fråga dina ledare för mer information om detta.
Naturligtvis kan föräldrar följa med. Medföljande förälder betalar 600 kronor för bäver/spårarescouter och
900kr för upptäckar-, äventyrar-, och utmanarscouter. Ange namn och barns namn när ni anmäler er.

Anmälan och kontakt: Självklart ställer vi upp och hjälper till att hitta skatten. Gör en anmälan genom att
betala in 100 kronor till PG 65 17 38 - 7 senast den sista mars 2019. Ange det id som står i ditt personliga
lägerbrev vid betalning, alternativt ange scoutens namn om du ej hittar ditt id-nummer.
Vid avanmälan efter den 31 juli återbetalas ej några pengar.
Det finns möjlighet att ansöka om subventionerad deltagaravgift. Ansökan ska skickas till någon av nedanstående
kontaktpersoner tillsammans med scoutens namn, avdelning, motivering samt önskad subventionering.

Välkomna önskar lägerledningen. Tveka inte att kontakta oss om du undrar något:
Bäver/ Spårare
Emil Öhman
0706-080425

Upptäckare
Magnus Grönlund
0706-39 79 65

Äventyrare
Alexander Skog
073-8463568

Utmanare
Peter Isander
070-7571748

Ring eller maila till vårt gemensamma konto: blatand2019@hasselbyscout.se
I början av juni görs slutbetalning. Mer information får du i lägerbrev 2 som kommer i början av april.

