Det är ingen is på Mälaren.
Snön har regnat bort.
Snödropparna har börjat blomma.

Då ska vi ha Scouternas

sportlovsdag

Vi har i år en lösning på detta problem. Vi kommer åka skridskor som vanligt men i år åker vi
till Östermalms IP som har en jättefin konstisbana.
Det blir en heldag med scouterna onsdagen den 26 februari (på
sportlovet). Vi börjar och slutar vid scouthuset, men under dagen så
ger vi oss iväg. Alla spårare (Fåglarna, Vilddjuren) upptäckare (Asarna och Skogsbrynet)
är välkomna hänga med.
Samling: Kl. 9:00 vid scouthuset. Det går bra att komma redan från
kl. 8:00.
Avslutning: Vi avslutar programmet ca kl. 16. Det går bra att stanna
och pyssla till kl. 17:00.
Anmälan: Skicka ett mail till peter.isander@comhem.se helst senast
söndagen den 23/2. Om du inte kan maila, ring istället 070-757 17 48
(Peter). När du anmäler så vill vi ha
• scoutens namn
• avdelning
• ev. matallergier
• förälderns namn, telefonnummer och mailadress
Föräldrar: Föräldrar som vill följa med och hjälpa till är välkomna! Anmäl dig med ditt barn.
Program: Vi kommer att åka skridskor på Östermalms IP en spolad bana.
Matsäck: Tag med en matsäck och dryck till lunch. Vi äter lunchen ute. Se till att ha med något varmt att
dricka
och något som är enkelt att äta. Vi fixar ett litet mellanmål på eftermiddagen när vi kommer till scouthuset.
Klädsel: Scoutskjorta, halsduk och sölja. Kläder efter väder och temperatur. Det är det viktigt med varma
kläder.
Packning: Skridskor, isdubbar, sittunderlag, hjälm (cykelhjälm går bra), mössa, vantar, extra kläder och
lunch.
Packa i en ryggsäck.
Avgift: 50 kronor som du tar med dig när du kommer.
Ledare/ansvariga: Magnus Lindell (073-398 30 86), Peter Isander (070-7571748), Emil Öhman

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klipp av talongen och ta med dig den plus 50 kronor när du kommer till sportlovsdagen. Anmälan
gör du via mail eller telefon (se ovan).
Namn: ...................................................................................................................................
Ev. info (t.ex. matallergier): ..................................................................................................
 50 kr bifogas.  Får gå hem själv efter kl................  Blir hämtad ca kl..................
Namn och telefon till föräldrarna under dagen:
................................................................................................................................................

