
Lägersommaren 2020 blev som vi alla vet inte riktigt som planerat, men Karis 
Flickorna och Karis Gossarna vill ändå bjuda in sina medlemmar till ett par 
soliga lägerdagar i scoutingens tecken i slutet av juli.  För att inte samlas i allt 
för stor grupp på en och samma gång, ordnar vi skilda lägerdagar för ålders-
grupperna.  Vi övernattar inte under detta läger. 

Lägertid och -plats
Lägret ordnas vid Karis Gossarnas stuga Granhyddan i Hållsnäs, Svartå 
och lägerdagar ordnas för äventyrsscouter och spejarscouter på lördagen
och för vargungar på söndagen. Explorerscouter, äldre ledare och föräldrar
är välkomna med på alla lägerdagar. På fredag kväll ordnas även en egen läger-
kväll för alla exlporerscouter och äldre. Man deltar enligt den åldersgrupp man 
hört till under vårterminen. 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:
fre 24.7  för explorerscouter och äldre (kl. 18-21, samt lör & sön)
lör 25.7  för äventyrs- och spejarscouter (kl. 10-20)
sön 26.7 för vargungar (kl. 10-18)

Anmälning & Lägeravgift 
Anmälningen sker via medlemsregistret Kuksa, med förälderns ScoutID. Sista 
anmälningsdag är 15.7.2020. Anmälningen är bindande. Länk till anmälnings-
formuläret:  https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=35566
Vi uppbär ingen lägeravgift för lägerdagarna. 
 
Programmet
På programmet står även  traditionellt scoutiga aktiviteter som paddling,
stämningsfullt lägerbål, 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 din kårchef om detta (om du gjort det i samband 
med anmälan behöver du inte göra det på nytt). 

Simkunnighet: Enligt folkhälsans direktiv räknas man som simkunnig om man 
kan simma 200 meter.  Alla som inte är simkunniga simmar med flytväst 
under lägret.

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.

Hygien: Vi är noga med hygienen på plats och uppmuntrar även alla föräldrar 
att diskutera vikten av detta med sina barn innan de deltar i lägerdagen. Om 
ert barn känner sjukdomssymptom vid lägertillfället skall hen inte komma till 
lägret. 

Mer information:
Om någonting är oklart ska du inte tveka att ta kontakt med kårcheferna Miilo 
eller Tommy.

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-korsning 
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!

DAGSLÄGER
i Hållsnäs, Svartå

Karis F lickornas och Karis Gossarnas

Utrustningslista
Packa din utrustning i en väska 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. 
 
• En mindre ryggsäck att ha vattenflaska, matkärl och sittunderlag i om vi rör 
oss utanför lägerområdet
• Kläder enligt väder
• Stadiga skor (vi rör oss i skogen!)
• Regnkläder (regnrock och regnbyxor)
• Solhatt eller lippis
• Flytväst (om du inte har, ta kontakt med lägercheferna på förhand)
• Scouthalsduken
• Simdräkt, (simskor om du vill, bottnen är lite otrevligt)
• Handduk
• En liten påse med första hjälp-saker (plåster, värkmedicin 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
• Sittunderlag
• En fylld vattenflaska
• Anteckningsmaterial
• Armbandsur (om du har)
• Puukko (om du vill)
• Scoutsångboken (om du har)
• Gott humör!

Ta inte med dig/på egen risk:
• Mobiltelefon, den blir lätt förstörd. Föräldrar kan ringa Miilo eller Tommy 
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!

Vi ses i Svartå!
Med vänstern,

Emilia ”Miilo” Nyberg  Tommy Lundsten       
Kårchef Karis Flickorna            Kårchef Karis Gossarna
044 0233 495   040 7441384  
   

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=35566

