RESAN 30/7, UPPTÄCKARE/ÄVENTYRARE:
Klockan 09:20 lördagen 30/7 samlas upptäckare och äventyrare på Västra Stationstorget för
avfärd med buss till lägret. Upptäckare och äventyrare ska ha med sig matsäck som vi äter
när vi kommer fram till lägret.

UTMANARE
Utmanare tar sig till lägret på egen hand.

RESAN 2/8, SPÅRARE
Tisdagen den 2/8 samlas spårare på Västra Stationstorget klockan 8:15 för att resa upp till
lägret med tåg och buss. Spårare behöver INTE ha med sig matsäck.

HEMRESAN 6/8
På lördagen 6/8 lämnar vi lägret klockan 11 efter det är det ska vi ta hand om vårt material
och ha en gemensam avslutning hemma i Lund. Scouterna kommer vara redo att hämtas på
Finnsalarna klockan 15.
Vi vill återigen påminna om att det är viktigt att ni meddelar oss om ni tar er till och från
lägret på annat vis (email: sommarlager22@scoutkarenfinn.se).

PACKNING, ÄVENTYRARE/UTMANARE
Den 28/7 ska äventyrare och utmanare packa sina kistor med material. Detta görs på
Finnsalarna mellan 17 och 20. För att få ut det bästa av lägret är det viktigt att scouterna
dyker upp och hjälper sin patrull att packa.

UNDER LÄGRET
Det finns möjlighet att skicka post till lägret och som scout är det ofta väldigt uppskattat att få
ett brev hemifrån. Vi återkommer kring vilken adress som breven ska skickas till.
Det är också kul att besöka lägret som förälder, torsdagen är utsatt besöksdag från lägrets håll
men det går bra att besöka lägret vid andra tillfällen också. Det är bra om ni meddelar oss
ledare om ni planerar att besöka lägret så att er scout inte tex är iväg och badar när ni
kommer.

BRA ATT VETA/HA MED SIG
Norra Åsum ligger i riskområde för TBE så att vara vaccinerad kan vara en god idé.
Det är bra om alla har med sig en matlåda utöver de vanliga matsakerna. Detta för att kunna
ta med lunch om vi inte hinner hem till byn för att laga lunch någon dag. Vi ber dessutom er
att inte packa med godis och snacks, detta för att det ska bli rättvist för alla scouter.

