
 

 

LÄGERBREV 2 KOPPARBO 2018 

 

Hej lägerdeltagare och föräldrar! 

Här kommer andra och sista lägerbrevet med viktig information. 

 

Betalning: 

En påminnelse om att slutbetalning till lägret skulle varit betalt senast 30 juni 

till kårens bankgiro 5369-8908. Märk betalningen med LÄGER och scoutens 

namn. 

Slutsumma att betala är 2150 SEK för deltagare och 1395 för ledare / 

utmanare. 

 

Utresa: 

Vi samlas lördag den 4 augusti kl 09:00 på Brantbrinks parkering för avfärd kl 

09:30. 

Avprickning sker hos ansvarig ledare på respektive avdelning. 

VIKTIGT att ni lämnar ett ifyllt hälsokort med kontaktuppgifter, allergier, 

mediciner mm. vid avprickning. Se bifogad fil. Dessa används endast under lägret 

och förstörs i dokumentförstörare efter lägertiden. 

Om man får förhinder på utresedagen, meddela ansvarig ledare på respektive 

avdelning. 

Albatrossen: Marlene 070-266 08 83 

Havsörnen: Björn 070-676 06 91 

Rovfåglarna: Jonathan 076-583 66 69 

Fullriggaren: Åsa  070-495 55 99 

Invictus: Sofie 070-483 26 92 



Lunch avresedagen: 

Scouterna måste ha med sig av den rejäla sorten som vi äter när vi anländer till 

lägret ca 12.  

Denna packas med fördel i en lite separat väska tillsammans med regnkläder, 

badkläder, handduk och vattenflaska samt eventuellt en frukt att äta på resan. 

 

Hemresa 

Beräknad hemkomst lördag den 11/8 kl 15:00 på Brantbrinks parkering. 

Om det blir någon ändring läggs den informationen ut på kårens hemsida vid 

avresan från lägret vid ca 12:00-12:30-tiden. 

 

Fickpengar 

På lägret kommer det finnas en marka/kiosk så barnen får ha med sig pengar 

(rekommenderar 20-25 kr/dag) att köpa glass eller godis för.  Där kan man också 

köpa t-shirts ca 80kr, sweatshirts ca 200-250 kr och lägermärken ca 20 kr. 

Gångbara betalsätt:  kontanter och swish. 

 

Kontakt under lägret: 

Kårens kontaktpersoner och ansvariga under lägret är  

Kårens lägertelefon: 072-2139319 

Telefontiderna 08-09 och 20-21.  

 

Övrigt: 

Angående mobiler ser vi helst att de stannar hemma, vi tar inte ansvar om de går 

sönder eller blir fuktskadade. Om upptäckare har med sig mobil kommer ledarna 

att ta hand om dessa för att undvika gråtande barn som ringt hem utan ledarens 

vetskap. 

 

Packlista 

Det finns en packgenerator 

http://www.hasselbyscout.se/for.scouter/packlistagenerator 

Packa inte i resväskor/trunkar då det kan vara en bit att bära packningen 

 

http://www.hasselbyscout.se/for.scouter/packlistagenerator


Besöka lägret 

Som vi tidigare nämnde så är familjen varmt välkomna att komma och hälsa på 

oss på lägret under veckan. Vill ni stanna över natten tar ni med eget tält och 

mat. 

 

Trygga möten 

Vi har några föräldrar med oss på lägret vilket är superkul. Ni och alla ledare 

som ska med skall ha en godkänd webbkurs i Trygga möten innan lägrets start.  

Gå in på länken nedan: 

http://tryggamoten.scout.se/forebygga/ 

Ledare som gått tidigare men som inte vet om den gäller hittar t om datum på sin 

inloggning på scoutnet. 

 

Uppackning lägermateriel: 

På söndagen efter lägret samlas vi kl 10:00 och tar hand om den gemensamma 

packningen. Ni föräldrar och scouter är välkomna att hjälpa till, ju fler vi är 

desto fortare går det. 

 

Har ni flera frågor skicka dom till lager@stbscout.se eller fråga din ledare. 

 

Vi ses i augusti! 

 

Hälsningar Lägergruppen. 
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