Lägerbrev nr 3

WOW!!! Nu är det inte många dagar kvar tills vi äntligen ses i Kråkberg, Mora! Vi är många
scouter från kåren som ska med på Scoutolympiaden. För många av er kommer det att bli ert
första läger så ni är säkert lite extra nervösa och pirriga i magen. Det är fullt normalt men
glöm inte att på scouterna hjälps vi åt och vi har roligt tillsammans!
Här kommer sista lägerbrevet inför lägret och det är extra fullmatat med information så se
till att läsa det ordentligt.
När
Lämning
Hämtning

Spårare (åk 2–3)
onsdag 4:e till fredag 6:e
augusti
Onsdag 4:e kl 12.00
Lunch serveras vid ankomst!
Fredag 6:e kl 15.00

Upptäckare och uppåt
Söndag 1: a till lördag 7:e augusti

Söndag 1:a kl 12.00
Lunch serveras vid ankomst!
Lördag 7:e kl 12.00
Lunch serveras innan hemfärd

Lägerplats
Mora Scoutkårs scoutgård i Kråkberg, Mora. Adress: Näsuddsvägen 162, 792 33 Mora
Hur bor vi på läger?
Under lägret kommer vi att bo i kårens tält. I varje tält finns det två kupéer och i varje kupé
bor man 3 scouter. Scouterna har med sig liggunderlag, sovsäck och kudde men tälten
ordnar kåren. Sommarnätterna kan vara kyligare än man tror och ett underställ är skönt som
pyjamas och om man fryser är det skönt att kunna sätta på sig både raggsockor och mössa.
Vad har man på sig för kläder på läger?
Ta med er sköna och tåliga kläder. Har du scoutskjorta och halsduk så har du på dig det när
du kommer till lägret. Det är viktigt att ta med regnkläder och stövlar/kängor i rätt storlek.
På packlistan står det att man ska ha med sig lägerbålsfilt om man har. Lägerbålsfilt är en filt
med hål i mitten som en poncho och på den sätter man alla märken som inte får plats på
scoutskjortan. Ta med lägerbålsfilt om du har, har du inte en så ta med en vanlig filt. Det är
skönt att svepa omkring sig på kvällarna.
Kiosk
Som i vilken OS-by som helst så kommer det att finnas en kiosk i OS-byn där man kan handla
lite gotter. Kioskpengen ingår i anmälningsavgiften så scouterna ska varken ha med sig
pengar eller godis till lägret.

Packning
Alla scouter packar sin egen packning! Då vet du vad du har med dig och vart i packningen
det finns! Packa i packpåsar/plastpåsar, gärna i olika färger, då blir det lättare att hålla
ordning på dina saker. Märk dina saker så att det är lättare att veta vems det är! Packa dina
saker i en väska. Äventyrarna packar i ryggsäck eftersom ni ska ut på hajk under lägret. På
nästa sida finns en packlista.
Vi vill att du lämnar mobil, surfplattor och andra spelapparater hemma. Om du och dina
föräldrar behöver ringa och prata med varandra så har ledarna mobiltelefon som du kan
låna.
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 en scout 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 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/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, spel, bok, eller tidning
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

