Lägerbrev nr 2

Många har känt sig manade men få har fått chansen! Du är en av de utvalda att representera
Borlänge Scoutkår på sommarens stora äventyr, Scoutolympiaden i Mora 2021!
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! Här kommer ett lägerbrev med information om definitivanmälan,
hälsodeklaration samt packlista. Lägerbrev nr 3 kommer att skickas ut till de som anmäler sig till
lägret med mer information inför lägret.
Sista anmälningsdag är 4:e juli. Då ska anmälan och hälsodeklarationen vara inskickad till
lager@borlangescoutkar.se och anmälningsavgiften ska vara inbetald till bg 5646-7319. Märk
betalningen med Scoutolympiaden och scoutens namn.
När
Kostnad
Lämning
Hämtning

Spårare (åk 2–3)
onsdag 4:e till fredag 6:e augusti
800kr
Onsdag 4:e kl 12.00
Fredag 6:e kl 15.00

Upptäckare och uppåt
Söndag 1: a till lördag 7:e augusti
1900kr
Söndag 1:a kl 12.00
Lördag 7:e kl 12.00

Lägerplats
Mora Scoutkårs scoutgård i Kråkberg, Mora. Adress: Näsuddsvägen 162, 792 33 Mora
Förläggning
Under lägret kommer vi att bo i kårens tält så scouten behöver ha med sig liggunderlag, sovsäck och
en kudde.
Kiosk
Som i vilken OS-by som helst så kommer det att finnas en kiosk i OS-byn i Mora där man kan handla
lite gotter. Scouten får handla för 20kr/dag och summan är inräknad i anmälningsavgiften. Scouten
behöver inte ha med sig några pengar.
Covid 19 åtgärder
Det är ytterligare en annorlunda sommar och vi är glada att vi kan åka på läget! 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
• Extra god tillgång till handtvätt
• Om scouten blir sjuk under lägret behöver hemtransport kunna ordnas av föräldrarna.
Har du några frågor är det bara att höra av dig till Karolina på lager@borlangescoutkar.se eller 0707104073
Snart ses vi i Mora!
/Alla ledare
Om er ekonomiska situation gör att lägeravgiften är oöverkomlig finns scouternas stödfond. Där kan man
söka pengar för att alla scouter ska kunna delta på samma villkor. Stödfonden har en handläggningstid på
ca 4 veckor. Kåren eller ledarna får inte reda på att ni sökt bidrag om ni inte själva berättar det.
Instruktioner för det kan ni hitta på http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/scouternas-stodfond/

Anmälan & Hälsodeklaration
Efter lägret förstörs hälsodeklarationen

Deltagarens namn

Avdelning:

☐ Spårare

☐ Upptäckare

☐ Äventyrare

☐ Utmanare

Målsmans namn

Målsmans namn

Målsmans telefonnummer för lägertiden

Målsmans telefonnummer för lägertiden

Mailaddress för informationsutskick

Mailaddress för informationsutskick

Simkunnig 200 meter

☐ Nej

☐ Ja

Allergier (utöver specialkost)

Specialkost

Medicinering

Övrigt som är bra att veta. Kan vara diagnoser, funktionsvariationer, fobier,

Packlista
Varm sovsäck
Kudde
Liggunderlag
Regnkläder
Stövlar eller kängor, hela och i rätt storlek
Springskor/sandaler
Keps/hatt 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 J
Shorts
Varm tröja
Sovkläder pyjamas eller underställ
Sockor
Gosedjur
Badkläder
Handduk, en stor och en liten
Tandborste, tandkräm, schampo, tvål, myggmedel, solkräm, hårborste m.m
Tallrik, kåsa, bestick, kökshandduk, i tygpåse som går att hänga upp
Vattenflaska
Ficklampa
Kniv (om du har knivbevis)
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
Äventyrare: Hajkbricka om du har

