Lägerbrev 3, 2019-06-28

Sommarläger Blåtand 2019
Hej,
Vi har nu redan hunnit en bit in på sommaren och om ett tag är det äntligen dags för årets
sommarläger vid Spjutsund. Vi vill också påminna dig om att skicka in din hälsodeklaration samt
din slutbetalning om du inte har gjort det. Om du har kvar något att betala så ska betalningen in
till kårens PG 65 17 38-7 och så anger du id-numret vid betalningen som du hittar i lägerbrev 2.
Reseinformation:
Vi kommer komma fram sent till lägerplatsen och lunchen kommer därmed bli sen. Det
rekommenderas därmed att ni tar med något att äta och dricka under resan. Om du lätt blir
åksjuk, var god och ta med dig medicin för detta.
Vi kommer resa till lägret med SL. Om du har ett eget SL-kort med periodbiljett får du gärna ta
med detta.
Start: Lördag 3 augusti kl 08:30 vid Spånga Station vid Pressbyrån för Upptäckare.
Onsdag 7 augusti kl 09:00 vid Spånga Station vid Pressbyrån för Bäver/Spårare.
För Äventyrare/Utmanare, kontakta er ledare.
Slut: Lördagen 10 augusti kl 15:15 vid Preem Åkermyntan.
Hälsoblankett:
Fyll i en hälsoblankett som hittas på http://www.hasselbyscout.se/om-karen/aktiviteter-lager/, om
du inte redan gjort det och spara med scoutens namn och maila till
blatand2019@hasselbyscout.se senast 30 juni. Alltså t.ex “Anders Andersson.pdf”.
Det rekommenderas också att du ser över om du är vaccinerad mot TBE (fästingspruta).
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. Det går
bra att fylla på ett personligt kioskkonto i förväg också om man vill. Swisha i så fall beloppet
tillsammans med scoutens namn till 123-108 75 19 senast 28 juli.
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/
Utfärd resa 3 augusti, Magnus Grönlund 070-639 79 65
Utfärd resa 7 augusti, Fredrik Mellblom 073-369 50 90
Övrigt, Emil Öhman, 0706-08 04 25

