
 	  
 
 

Sommarläger 2013 PÅ SUNDSÄNG ( SÖDERÖN) 
 
Hej igen, 
nu är det dags för slutlig anmälan och betalning till Scouternas sommarläger. 
 
Lägertiden är vecka 32, från lördag 3/8 till lördag 10/8. 
För spårare är lägret onsdag 7/8 till lördag 10/8. 
 
Kostnad: 
Spårare: 650kr 
Upptäckare, äventyrare och utmanare: 1300kr 
 
Slutbetalning senast 31 maj till BG 5073-9473 v,v, ange barnets namn på betalningen 
 
Egen transport till och från läger. Samling vid brunnskolan/konsumparkeringen kl 
10.30 lördag 3/8 resp 09:30 onsdag 7/8. Hämtning 10/8 preliminärt 12:00 för Spårare och 
13:00 för övriga som inte seglar hem. 
 
Föräldrar och syskon är välkomna att delta som hjälpledare. Anmäl ert intresse 
till avdelningsledaren. Hjälpledare deltar utan avgift. Ni är även välkomna att 
besöka oss på lägret för att se vad era barn gör. Det går också bra att ta med eget 
tält och sova över.  
 
Hälsodeklaration fylls i och lämnas tillsammans med anmälan. Där anges t.ex. 
önskemål om special kost eller något viktigt vi behöver veta i övrigt om deltagande 
Scouter.. 
 
Som vi nämnt tidigare så behöver vi hjälp med vissa aktiviteter av er föräldrar. Det 
som framförallt behövs hjälp med är en daglig biltransport (matvaror m.m.) till 
lägret. Nedan ber vi er fylla i vilka dagar som ni skulle kunna hjälpa oss. Vi tänker 
att det bör bli max en körning per familj. 
Andra uppgifter kan t.ex. vara köksansvarig, markaföreståndare eller 
sjötransportledare. Vill ni eller någon bekant dela med er av era färdigheter på 
fredagens hantverksdag? 
 
Mer detaljerad information kommer under Juli på vår hemsida 
www.osthammarssjoscoutkar.se  
 
(klipp här och lämna senast 31/5 till er avdelningsledare) // Lägerhövdingen ) 
  
 
Namn:_________________________________________________ 
 
Avdelning:_____________________________________________ 
 
Vi kan köra lägertransport följande dagar (v.v ringa in det som passar): 
    sön         mån        tis            ons        tors         fre       
 

 

 
 

	  
Välkomna alla scouter  
till expedition ÖSTERLED 
 
Nu väntar ett spännande äventyr tillsammans med 
segling, kanoting, bad, skapa i trä, smide, vikingaliv, 
upptäcksfärder, Ö-slag, lägerbål och annat roligt. 

 
	  

Målsmans namn och 
mobilnummer:______________________________________________________ 
 
Intresse av att hjälpa till eller annan information som hjälper 
till att åstadkomma ett minnesrikt Scoutläger.  
 
 

 
 
 

	  


