28 juli – 5 augusti, 2006

Följ med på sommarens stora läger
Nu har du äntligen möjligheten att anmäla
dig till distriktslägret Grava City 06.
Närmare 1000 personer tillhörande ett 30
tal kårer från Sverige, England, Danmark
och Tyskland är preliminäranmälda.
Tillsammans kommer vi att bygga upp
staden Grava City och fylla den med
Indianer och Cowboys, Totempålar,
Prisjägare, Guldgrävare och Bankrånare.
Distriktsläger hålls ungefär vart fjärde år
och deltagarna bjuds härliga lägerdagar,
spektakulära lägershower, mysiga lägerbål,
sol, bad och gemenskap.

Lägertiden
För partull och juniorscouter är
lägertiden
28/7 - 5/8 2006
För miniorscouter är lägertiden
30/7 - 2/8 2006

Den kreative kommer att älska
lägerhantverket. Här får du tillfälle att med
gott om tid göra hantverk som både
indianer och andra har gjort. Jobba med
läder, rep, smide och gör fina minnen från
lägret.
Dessutom kommer du att få möjlighet att
paddla, segla och bada i lägrets skyddade
vik. Under kunnig ledning utforska
markerna kring lägerområdet samt mycket,
mycket mera.

Marknadsdagen
En dag bjuder lägret på lägerfest! Alla
kårer och stadsdelar hittar på, genomför
och bjuder varandra på roliga aktiviteter
och upptåg. Köp och sälj varor och
tjänster för lägerpengar. Under
eftermiddagen tävlar stadsdelarnas uttagna
i stadsdelskampen och dagen avslutas med
lägrets största lägershow

Lägerprogram

Seniorscout

Aktiviteter genomsyrade av scoutanda på
vilda västern temat möter deltagare i alla
åldrar. Du kommer få chansen att följa en
trapper (jägare) på hans jaktstig, kolla in
hans fällor, prova hans vapen, ta er fram
på hans broar och spana efter bisonoxar
från utkikstorn.

Två eftermiddagar under lägerveckan går
seniorscouterna i väg på egna aktiviteter.
Zekes är senior- och yngre roverscouters
naturliga samlingsplats på lägret, ett tält en
bit bort från
lägret gör att seniorscouterna
kan hålla i gång
lite längre.

På kommunikationspasset får du svar på
frågor kring hur vi kommunicerar med
varandra då och nu. Gör reportage till
lägertidningen, lägerwebben eller
varför inte till lägerradion. Tala med
andra på lägret eller ute i världen med
morse eller amatörradio.

Lägerplatsen
Lägerplatsen heter Grava, Käringboda
naturreservat, och ligger en liten bit
sydväst om Nynäshamn. En skyddad vik
och stora ängar gör det till en perfekt plats
för lägerliv. På lägerplatsen bor fyra
scoutkårer tillsammans i en lägerby. Mitt i
byn står den gemensamma totempålen där
kårerna kan mötas för gemensamma
aktiviteter. Det är byarna som tävlar mot
varandra på marknadsdagen.

Lägertröja
Samtidigt som du gör din anmälan kan du
beställa en lägertröja (t-shirt).
Ange antal och storlek på
anmälningslappen
Lägertröjan ingår i lägeravgiften.

Lägeravgift
Lägerkostnaden är 1600 kr för hela
lägertiden dvs patrull och juniorscouter
och 700 kr för korta lägertiden dvs
miniorscouterna.
Seniorscouter som följer med som
assistenter hanteras som övriga ledare,
annars betalar dom full avgift.
Oavsett vilken tid du deltar betalas 250 kr
av avgiften i anmälningsavgift. Använd pg
472464-7 eller lämna pengarna i ett kuvert
tillsammans med anmälningstalongen
avdelningsledaren.
Hela lägeravgiften skall vara betald
senast den 31/5 till postgirokonto ovan..

Anmälan
Du definitivanmäler dig genom att betala
anmälningsavgiften och lämna in
anmälningsblanketten tillsammans med
hälsokortet till din avdelningsledare senast
den 31/3. Nästa lägerbrev med
utrustningslista, noggrannare tider och mer
information sprids till anmälda deltagare i
maj.
OBS Anmälningsavgiften återbetalas ej
vid ev avanmälan.

