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Lägerbrev #3
Snart är det dags för avresa. Här kommer ett infopaket till er som är anmälda till sommarens
äventyr! Läs noga och boka in alla datum redan nu!!! Vi ser fram emot en härlig vecka i fjällen
mer er alla.
Datum och tider att boka in:
7 juni kl. 17.30 på Krafts Torg utanför FS. Information och förberedelser, bl.a. utdelning av
matansvar, info om packning och sätta upp tält. Viktigt att du kommer denna kväll.
27 juni kl. 10.00. Samling på FS med personlig packning och färdigtorkad mat enligt
instruktioner. Vi delar upp material och mat i respektive patruller och kontrollväger era
packningar. Ledarna fixar lunch till dagen, men du tar med dig matlåda för kvällsmaten och
frukost för tåget morgonen efter. Packa maten för uppresan i glasslådor eller liknande som du
kan slänga i soporna när vi kommer fram. Tåget går kl. 17.30 från Lund. Föräldrar säger hejdå till
sina scouter på FS när man blir lämnad.
4 juli kl. 11.30. Vi kommer till Lund C med tåget. Vi går till FS från stationen, för att ordna med
allt material efter en härlig vecka i fjällen. Vi behöver 4 föräldrar som hjälper till att ordna
lunch som är klar kl. 12 till oss scouter så vi kan hålla energin uppe de sista timmarna.
Betalning:
Vi har lyckats få ner priset till 3 000 kr. Betalas in till vårt bankgiro 5856-2703 senast 1 juni.
Märk betalningen med “sommaräventyr” och scoutens namn. Om man får förhinder och inte
kan följa med återbetalar vi de pengar som vi kan få tillbaka för t.ex. tågbiljetter.
Tröjor:
Vi kommer ordna tröjor i funktionsmaterial till alla. För det behöver vi er scouts tröjstorlek.
De finns i storlekarna XS-3XL för dam och S-3XL för herr.

Covid:
Självklart behöver vi ta hänsyn till rådande pandemi.
- Vi har med oss extra tält så att vi kan ha karantäntält om någon får symptom
- Om man får symptom behöver man åka hem. Vi har plan A, B och C för att kunna
hantera detta.
- Om man blivit smittspårad innan vår avresa, alltså träffat någon som är smittad med
Covid (från 24 timmar innan symptomdebut) senast 5 dagar innan avresa kommer man
tyvärr inte kunna åka med. Därför är det viktigt att ni begränsar era kontakter med andra
personer veckan innan avfärd.
Kontakt:
Vi rekommenderar att scouterna inte har med sig telefon under resan. En ledartelefon kommer
var påslagen under hela veckan. Vi kan inte garantera att vi kan svara när ni ringer, men det går
bra att lämna meddelande eller skicka sms. Telefonnumret är 0706-77 71 47.
Packlista:
Bifogat i mejlet. Viktigt att personliga packningen inte fyller hela ryggsäcken. Ni ska ha plats till
gemensam packning som tält, stormkök och mat.
Vi behöver ditt svar på denna info senast tisdag 1 juni.
I svaret behöver vi veta att ni läst all information, ordnat med inbetalning och vilken storlek på er
scouts tröja vi ska beställa. Samt om någon i familjen kan hjälpa till med lunchen den 4 juli. Vi
kontaktar de föräldrar som ställer upp, separat med mer info.

PS: Inför en fjällvandring är det viktigt att ha bra utrustning med sig. Ryggsäck, sovsäck och
liggunderlag finns att låna på Finnsalarna. Ett par varma, vattentäta kängor man kan gå långt i är
nödvändigt. Om du köper nya tänk på att gå in dem med flera vandringar innan vi åker!
Vi kommer gå ca 10-15 km per dag under vandringen. Tänk på att träna under våren och början
på sommaren. Gå ut en timme en vardagskväll. Åk ut till en skog och gå 15 km en helgdag. Packa
ned lite packning i ryggsäcken och känn på hur det känns att gå 15 km med packning.
Om ni har några frågor, tveka inte att höra av er till jamtenfinn@scoutkarenfinn.se
Varma hälsningar från sommaräventyrskommittén och ledarna som ska med!
Elenor, Frej, Kajsa, Jens och Torbjörn

