Lägerbrev

Chill Camp
Mora 2020

Det drar ihop sig för att äntligen få åka på sommarens läger. Vi ser jättemycket fram emot
detta och hoppas att få härliga dagar i Mora! Vi har hyrt Mora Scoutkårs scoutgård i
Kråkberg. Stugan ligger precis vid Orsasjön och vi hoppas på fina sommardagar med många
bad.
Adress: Näsuddsvägen 162, 792 33 Mora
Lämning och hämtning
Vi samlas i Kråkberg kl 10.00 på onsdagen den 29:e juli.
Hämtning på lördagen den 1:a augusti kl 13.00
Covid 19 åtgärder
Det är en annorlunda sommar och vi är glada att vi kan åka på läget trots pågående
pandemi. Här är några extra åtgärder under lägret på grund av Covid 19:
 Kom bara om du är fullt frisk
 Vi kommer vara ute hela lägret
 Vi kommer bo i tält och inte sova lika många i tälten som vanligt
 Extra god tillgång till handtvätt
 Hålla avstånd vid hämtning och lämning
Fickpengar
På Chill Camp kommer det finnas det en liten kiosk där man kan köpa lite gotter.
Scouterna får ta med sig fickpengar max 20kr/dag, dvs max 60kr för lägret.
Packning
Försök att märka dina saker och packa din egen väska/ryggsäck själv så att du vet
vad du har med dig. Packa gärna i packpåsar så blir det lättare att hålla ordning. På
nästa sida finns en packlista.
Vid inryckning har du på dig din scoutskjorta, sjal, sölja (om du har) samt oömma
byxor/shorts.
Har du några frågor är det bara att höra av dig till Karolina på
karolina.hedberg@viati.se eller 070-7104073
Snart ses vi i Mora!

/Alla ledare

Packlista
Varm sovsäck
Kudde
Liggunderlag
Regnkläder
Stövlar eller kängor, hela och i rätt storlek
Springskor/sandaler
Keps mot mygg sol och regn
Mössa för kyliga kvällar och kalla nätter i tältet
Arbetshandskar (om du har)
Ombyten t-shirt, byxor, strumpor och underkläder
Underställ för kalla och regniga dagar, men vi hoppas på sol 
Shorts
Varm tröja
Sovkläder pyjamas eller underställ
Gosedjur
Badkläder
Handduk, en stor och en liten
Tandborste, tandkräm, schampo, tvål, myggmedel, solkräm m.m
Tallrik, kåsa, bestick, kökshandduk, i tygpåse som går att hänga upp
Vattenflaska
Ficklampa
Kniv (om du har knivbevis)
Fickpengar till kiosken, max 20kr/dag (max 60kr totalt)
Plastpåse till smutstvätt
Kortlek, bok, eller tidning till kvällen i tältet om du vill
Lägerbålsfilt om du har.
Extra sockor, gärna av ylle eller polyester (bomullsstrumpor närmast
kroppen kan bli fuktiga och kalla på kvällen)
Eventuella mediciner
Nål och tråd
Badleksak

