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Här kommer den sista informationen Du behöver inför sommarens stora
äventyr;
GRAVA 88. Om Du undrar något utöver detta. tag då kontakt
Diniavdelningsledare
eller någon annan ledare på kåren.
PERSONLIG UTRUSTNING
Utrustningslista
medföljde det L:AGiIr:RBREV 2 som kom i april.
H:ALSOKORT
bifogas denna

med
Il

(Den röda foldern)
.

information.

Fyll

i detta

och lämna till

Din ledare

när

Du åker

till lägret.
En ökande uppmärksaw.het riktas idag på fästing problemet och de sjukdomar
man kan smittas av via dessa. Borrealia-infektion
uppträder som röda växande
fält i anslutning till bettet och är lätt behandlad med en penicillin-kur.
Mot den mikroorganism som sprider hjärnhinneinflammation
finns möjlighet att
vaccinera sig. Detta bör då göras snarast.
Vi kommer att i god tid före lägret klippa gräset på lägerplatsen - fästingar trivs
framför allt i högt gräs - och under lägret informeras alla om att speciell uppmärksamhet varje kväll skall ägnas åt fästingar,
så att dessa kan tas bort omedelba rt

.

SAMLING

RESOR TIDER

HEMKOMST

Vänd på detta papper och information skall finnas.
FtSRS:ALJNINC
En "marka" kommer att finnas på lägret för försäljning
tandborstar

---

och annat livsnödvändigt.

BEStSK PA LAGRET
Söndagen

av godis, scoutprylar;

den

7 aug är en lämplig

besöksdag

-

vi har då gemensamma

stora

aktiviteter
på lägret.
Om ni vill besöka lägret - res då tilll":'!arnängens
lP som ligger norr om
Nynäshamn vid Nynäsvägen alldeles vid avtagsvägen till "Stora Vika".
Där får n i besked om vart ni skall ta vägen och var ni skall parkera.
En buss kommer att gå i trafik mellan parkeringsplatsen och lägret då
parkeringsmöjligheterna
är små i anslutning till lägerplatsen.
Infinn er vid Kvarnängen mellan 9-11 på fm.

BESt"K I BATAR
Du som besöker lägret med segelbåt får räkna med att inte få plats i Gravamaren utan får ligga utanför. Goda möjligheter finns dock även där till
ankring.
Ledare som planerar att ta med sig båt till lägret och ha den liggande under

lägret skall omedelbart anmäla detta - före midsommar - till Söder törn s Scout-Box 69, 136 22 Haninge. (Såvida båten inte redan är anmäld som kårbåt)

distrikt,

TELEFON
På lägret finns telefon för nödsituationer. Telefonen är en privattelefon
fått låna under lägerperioden.
Vi ber er att ringa endast i nödfall.
Telefonnumret är 0752- 15866.
L.:A:GERADRESS
Adressen till lägret är Namn. Kårnamn,

vi

Grava 88. 149 00 Nynäshamn

RESTERANDE AVGIFT
inbetalar Du senast den 15 juli på kårens postgiro.
A VA N~A:ALAN
Om Du blir tvungen att avanmäla Dig meddela omedelbart Din ledare.
Endast tungt vägande skäl och sjukdom berättigar till återbetalning
~v ev. avgift.
V:AL MaTT PA GRAVA ~8

=UIBU~I~I~~~bI~I8=
PACKNING:

KLÄDSEL:

Packa

Scoutdräkt.

i

ryggsäck

Liggunderlag.
Sovsäck-gärna.med

lakanspåse

och llten

00

Sovdrakt.
,Toalettartlklar.

OMBYTE:
Långbyxor.

kudde.

Skjorta.
Underkläder.
Strumpor

.

Handdukar-tvätt,kök.

)

j

.

Djup tallrik.
Mugg.
Be s t i c k .
Nätkasse(att
hänga upp disk
Regnkläder-byxor,jacka.
Stövlar.
Sockor.
Gymnastikskor.
Badkläder.
Shorts.
Varm tröja.

OM DU HAR ELLER VILL:
i).

Ko'mp a s s .
Kamera.
Musikinstrument.
Lägerbålsfilt.
Myggmedel.
Flytväst.
Solmössa.
HAJKUTRUSTNING:

Vind~ygsjacka,mössa,vantar.

Vattenflaska.

T-shlrt.

A~teckning~material.
Nal och trad.
Ficklampa.
Kniv.
(ej Min,scout).

GLÖM INTE DIN HANSEDRÄKT.

Ta med Dig enkel
och praktisk
utrustning.
Dig allt
men inte
mer än det som finns
MÄRK allting.
Ryggsäck
och sovsäckspåse
o
adresslappar
med namn och kar.

Ta med
på listan.
skall
ha

===========================================================

Resatill

och från lägret, kommeratt företas gemensamt
medabonnerade
bussar ( ej föräldratransporter).
OmDu av någon anledning ej kommeratt åka medbussarnatill och från

lägret. Var god och meddeladetta i god tid till

en kontaktman.(se nedan).

INRYCKNINGSTIDER:

"""1-

Patrull+junior: Söndag31 juli.

SamlingscoutstuganSvartbäcken08.30.

Fredag5 aug.

SamlingscoutstuganSvartbäcken08.30.

Minior:

;:,'{c
;.i':;

.!""'\;:',,:

HEMKOMST:

Patrull+junior+minior: Beräknadhemkomst
till
tisdagen den 9 augusti 16.00C:a.

scoutstugani Svartbäcken

FRAGORFORELAGRET:

KONTAKTMAN:
Asa Landqvist 745 08 72, Curt Melin 745 26 66
HansAkersträm 776 20 025.
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