
Sommarens scoutläger närmar sig och det är dags att göra sig redo! Totalt 
är vi över 100 anmälda till lägret från alla kårer, så det lär bli livat i Hållsnäs 
i sommar. Här kommer all info du som förälder och scout behöver inför 
sommarens bästa läger! Läs gärna igenom brevet tillsammans.

Lägertid och -plats
Lägret ordnas vid Karis Gossarnas stuga Granhyddan i Hållsnäs, Svartå. Samåk 
gärna till och från lägret! Den sista biten av vägen är smal och tillåter inte att 
man möts, så ju färre bilar desto bättre. Se bifogad körbeskrivning.

Lägertider
28-30.7  för vargungar (sön kl. 14 – tis kl. 16.30)
28-31.7  för äventyrsscouter (sön kl. 14 – ons kl. 16.30) 
28.7–1.8  för spejarscouter, explorerscouter, roverscouter 
  och ledare (sön kl. 14 - tors kl. 16.30)

Lägret börjar för alla deltagare på söndag 28.7 kl. 14. Vargungarnas läger 
slutar på tisdag 30.7 kl. 16.30.  Äventyrsscouternas läger slutar på onsdag 31.7 
kl. 16.30. De äldre scouterna avslutar sommarlägret på torsdag 1.8 kl. 16.30. 

Lägeravgift 
Lägret kostar 30€ för vargungar, 40€ för äventyrsscouter och 50€ för de 
övriga åldersgrupperna, ledare betalar 10€/dag. Föräldrar deltar gratis. Läger-
avgiften betalas in till den egna kårens konto, se bifogad faktura. Skriv som 
meddelande: lägeravgift Komet 19, scoutens namn och åldersgrupp. 
 
Klippt ur lägerbrev 1: ”Anmälan är bindande. Om anmälan återtas utan giltig 
orsak är du skyldig att erlägga hela lägeravgiften. Giltig orsak för annullering är 
sjukdom eller annat förhinder som inte kunnat förutses.”
 
Programmet
Under sommarens läger kommet vi ta fasta på teman som klimat, miljö och 
rymden. På programmet står även  traditionellt scoutiga aktiviteter som att 
övernatta i tält, patrulluppdrag, paddlingstur på Lojosjön, stämningsfullt läger-
bål, äventyr i skogen, simning, lekar, spel och tävlingar, men framför allt riktigt 
mycket filis. 
 
Annat bra att veta
Foton
Om du motsätter dig att bilder som tas på dig eller ditt barn under lägret 
används på sociala media, i scouttidningar och andra scoutpublikationer ska 
du före lägret meddela lägerchefen om detta (om du gjort det i samband 
med anmälan behöver du inte göra det på nytt). 

Fästingar
Då man rör sig i skog och mark kan man komma i kontakt med olika småkryp 
som t.ex. fästingar. Därför kan det vara med att packa med en fästingspray 
eller dylikt. Bäst är det ändå att klä sig rätt (strumpor, byxor och långärmat) 
och kolla kroppen noggrant, speciellt efter lägret.

Kiosk
På lägret kommer det att finnas en kiosk. Vill man köpa något kan det vara 
bra att ta med lite fickpengar i slantar (max. 10€).

Sova utomhus
Om man inte har varit på läger förr, så är det bra att öva övernatta hos 
någon bekant eller pröva på att tälta i trädgården. Kom också ihåg att 
kontrollera att sovsäcken är tillräckligt varm under svala sommarnätter. 
Kolla lägsta dygnstemperatur under nätterna innan lägret. Ha hellre en för 
varm sovsäck än en för kall. Om du är osäker kan du packa med en extra 
filt. 

Hemlängtan
Det är vanligt med hemlängtan i alla åldrar och därför är det bra att öva 
på att sova borta hemifrån innan lägret. Vet du på förhand att ert barn 
har en tendens till hemlängtan, prata igenom det på förhand och vilket 
sätt känslan på bästa vis kan förebyggas. Om scouten får hemlängtan på 
lägret försöker vi ledare hjälpa barnet komma över känslan och hjälpa
reda ut om det finns en orsak till det (ev. trötthet, hunger, osäkerhet,
feber...) och hjälper. Vid behov ringer vi föräldrarna, men ofta blir hemlängtan 
starkare då.  Vi försöker i första hand att övernatta och sedan se hur det 
känns följande dag. 

Siesta
Under lägret kommer vi ha fritid, om man vill kan man t.ex. ta med någon 
bok att läsa eller spelkort. Vi kommer även att ha Siesta, alltså en timmes 
vila efter lunch så att både små och stora scouter ska få en paus under 
dagen. 

Hygien och simning
På lägret finns det inte rinnande vatten. Vi simmar bara då det är simtid 
med ledare på plats. Under lägret kommer vi röra på oss mycket och där-
för behöver vi tvätta oss med tvål. Vi har nedbrytbar tvål åt alla deltagare 
på lägret. 
 
Kom ihåg att byta kläder och sätta smutsiga kläder i en skild plastkasse för 
smutsbyk. Vi tvättar händerna efter toalettbesök och före maten. 

Mer information
Det här är det andra av två lägerbrev. Om någonting är oklart ska du inte 
tveka att ta kontakt med lägerchef Claus eller vice lägerchef Jenni.
 
Vi ses i Svartå!
Med vänstern,

Claus Terlinden    Jenni Nyman        
Lägerchef                                           Vice lägerchef
044 2924 997     040 8312 538
                                                 

Välkommen 

på scoutläger!

Lägerbrev 2

Utrustningslista och 
körbeskrivning på nästa sida!



 
Utrustningslista
Packa din utrustning i en väska eller rinkka som du själv 
orkar bära en kort bit. Packa dina saker själv så att du vet 
vad du har med dig och var du har dem! Märk dina saker 
med ditt namn. Packa dina saker i plastpåsar så hålls de 
torra även om det regnar. Vi sover i tält.
 

[ ] Mindre ryggsäck att ha dina saker i under utfärder 
utanför lägerområdet (inte vargungar)
[ ] Sovsäck (som klarar nattens utomhustemperaturer), 
liggunderlag, sittunderlag
[ ] Sandaler, skor, gummistövlar
[ ] Regnkläder (regnrock och regnbyxor)
[ ] Solhatt eller lippis
[ ] Flytväst (om du inte har, ta kontakt med lägercheferna 
på förhand)
[ ] Vindtät jacka
[ ] Varm tröja
[ ] Byxor
[ ] T-skjortor
[ ] Shorts
[ ] Scouthalsduken
[ ] Underkläder
[ ] Strumpor
[ ] Yllesockor
[ ] Simdräkt, (simskor om du vill, bottnen är lite otrevligt)
[ ] Handduk
[ ] Pyjamas och en tunn mössa
[ ] Toalettsaker, ev. mediciner & solkräm (observera att vi 
på lägret har schampo och tvål för alla, ta inte med dig 
eget schampo eller tvål eftersom endast vissa får användas 
i sjöar)
[ ] En liten påse med första hjälp saker (plåster, värkmedi-
cin som du är van med)
[ ] Matkärl i plast (inte engångskärl) d.v.s. djup tallrik, mugg 
och bestick samt en kärlhandduk och en matkärlspåse i 
tyg
[ ] Vattenflaska
[ ] Anteckningsmaterial
[ ] Armbandsur (om du har)
[ ] Ficklampa (kolla att batteriet är laddat!)
[ ] Puukko (om du vill)
[ ] Kramdjur 
[ ] Scoutsångboken (om du har)
[ ] Om du vill, pengar till lägerkiosken (max. 10€ i slantar)
[ ] Gott humör!

 

Ta inte med dig/på egen risk:
• Mobiltelefon, den blir lätt förstörd. Föräldrar kan ringa Claus eller 
Jenni som sedan förmedlar informationen. 
Observera att det inte finns möjlighet för deltagarna att ladda 
telefon eller andra elektroniska apparater på lägret.
• Batteridrivna apparater som lätt kan gå sönder.
• Dina nyaste och finaste kläder, ta med dig kläder som tål att slitas!

Saknar ni någon utrustning? Då kan man låna av bekanta eller ta 
kontakt med lägercheferna.

Körbeskrivning till scoutstugan i Hållsnäs, Svartå:
Adress: Hållnäsvägen 526

Vid kraftverket i Svartå svänger du av från Salovägen, till 
höger om du kommer från Karis. Kör förbi Svartå kyrka, 
Svartå slott och SBA. Följ denna väg (först asfalterad väg 
sedan sandväg) ”rakt fram” tills du kommer till en Y-kors-
ning där det finns en massa postlådor, sväng till höger 
mot ”Korpudden” och ”Hållsnäs”. Följ denna väg drygt en 
kilometer och sväng sedan till höger, mot ”Korpudden”. 
Här kommer också att finnas en lägerskylt!

Obs! Den sista biten av vägen är smal, så vi rekommende-
rar alla deltagare att samåka till lägerplatsen för att minska 
antalet bilar på vägen då vi är många som deltar i lägret.


