Lägerbrev 2, 2019-06-03

Sommarläger Blåtand 2019
Hej,
Våren gick fort och sommaren har kommit och snart är det dags för sommarläger med hela
scoutkåren vilket vi hoppas att vi ses på oavsett om du är anmäld eller ej. Förhoppningsvis
kommer vi också stöta på Harald Blåtand under lägret och alla äventyr som han har att erbjuda.
För er som deltog på kårhajken kanske ni minns att Harald behöver just din hjälp att visa
kungen att han är en värdig hövding genom att skapa det bästa skeppslaget på ostkusten.
Du som scout har en total lägeravgift på 900kr om du är bäver/spårarscout och 1500kr om du är
äventyrar/utmanarscout. Om du ska följa med på lägret vill vi ha in din slutbetalning på kårens
PG 65 17 38-7 senast 15 juni 2019 om du inte redan har betalat hela avgiften. Ange det
id-nummer du fått i ditt personliga lägerbrev vid betalningen, alternativt ditt namn om du saknar
ditt nummer. Om du inte ska med vill vi bara önska en trevlig sommar :)
Var: Lägret går av stapeln på Spjutsund som ligger vid Gålö havsbad
Datum:
Fredag 2 aug - lör 10 augusti för äventyrare & utmanare, lör 3 aug - lör 10 aug för upptäckare,
ons 7 - lör 10 augusti för bävrar/spårare. Äventyrarna kommer ha en egen hajk i början av
lägret. Ekonomin för detta hanteras av deras ledare. Kontakta dem vid eventuella frågor om
detta.
Vi behöver hjälp av föräldrar för att genomföra lägret på ett bra och ordnat sätt. Du som
föräldrar är varmt välkommen att följa med och betalar då 600 kr som
bäver/spårarscoutsförälder och 900 kr som upptäckar-, äventyrar-, utmanarscoutförälder.
Hälsoblankett:
Fyll i en hälsoblankett som hittas på http://www.hasselbyscout.se/om-karen/aktiviteter-lager/,
spara med scoutens namn och maila till blatand2019@hasselbyscout.se senast 30 juni.
Packlista:
Förslag till packlista hittas på
http://www.hasselbyscout.se/om-karen/aktiviteter-lager/utrustningslista/
Lägerkiosk:
Det kommer finnas en lägerkiosk under lägret som kåren håller i. Kontanter och betalkort
kommer gå bra att betala med. Rekommenderad maxsumma att ta med är 30 kr/dag.
Reseinformation:
I sista lägerbrevet som kommer via mejl senare i sommar kommer detaljerad information
avseende tider/samlingsplatser.
Kontakt:
Du når oss genom att mejla till vårt gemensamma konto: blatand2019@hasselbyscout.se
alternativt på vår webbsida http://www.hasselbyscout.se/om-karen/aktiviteter-lager/

