
 

 

Tack för din anmälan till lägret  
Jorden runt på 8 dagar 

 

Vi har nu registrerat din anmälan till sommarens läger på Ornö, jorden runt på 8 dagar. 
 

Vi bifogar nya inbetalnings kort för resterande avgift med denna folder. 
 

Miniorscouter får ett inbetalningskort på 300:- som ska betalas senast den 30 
April. 

 

Juniorscouterna får två stycken inbetalningskort, det första som är på 350:-, ska 
betalas senast den 30 April och det andra på 400:- ska vara betalt senast den 31 
Maj. 

 

Patrullscouterna får två stycken inbetalningskort, båda är på 400:-,det första ska 
betalas senast den 30 April och det andra ska vara betalt senast den 31 Maj. 

 

Utrustningslista är det ett förslag på baksidan, gå igenom den redan nu för att se vad som 
finns och vad som saknas, det är inte nödvändigt att köpa nya saker om något saknas 
utan det går säkert att låna av släkt och vänner. Glöm inte att märka allt som ska med, 
det blir väldigt svårt att hålla reda på sakerna annars. 
 

Inryckning för patrullscouterna blir i Dalarö på lördagen den 8 Juni. För Juniorscouterna 
och miniorscouterna ska vi köra med buss från Vendelsö på förmiddagen på söndagen 
den 9 Juni. Utryckningen för miniorscouterna på onsdagen den 12 kommer att bli på 
eftermiddagen, juniorscouterna ock patrullscouterna kommer efter lunch på söndagen 
den 16 Juni. Alla kommer att få åka buss till Vendelsö, närmare plats och tid får vi 
återkomma till i kommande lägerinformation. 
 

Om du inte har lämnat in hälsokortet vill vi att du lämnar det till dina avdelningsledare 
så fort som möjligt. Uppgifterna i hälsokortet är konfidentiella och kommer att hanteras 
därefter. 
 

Avanmälan gör du i förekommande fall snarast till dina avdelningsledare, om du gör det 
kommer vi att betala tillbaka allt utan 100:-, efter den 30 April det som vi inte redan har 
köpt saker för. Om du blir sjuk och kan visa läkarintyg återbetalas hela avgiften förutom 
100:-. 
 

Med Scout Hälsning 



 

 

Ledarna i Vendelsö Scoutkår / Michael Jedo  776 4115 

 
ETT FÖRSLAG TILL UTRUSTNINGSLISTA FÖR 

SCOUTLÄGER 
 
Det i Fetstil är sådant som Du minst bör ha med Dig på läger även om Du är 
Miniorscout. 
 

SÄTT NAMN PÅ ALLTING 
 
Scoutdräkt Skjorta, halsduk, sölja. 
Scoutkniv Om Du är junior eller patrullscout med 
knivbevis. 
Jeans, helst blå Dina vanliga, bör vara oömma. 
Rejäla skor Ett par jumpadojor bör räcka. 
Jacka Vindtät och helst ej tjock vadderad. 
Ryggsäck eller väska Köp inte en dyr ryggsäck eller en dyr sovsäck 
... 
Sovsäck till miniorer, det räcker med "inomhus"-typ. 
Gärna påslakan Värmer lite extra och håller sovsäcken ren. 
Nattdräkt Kan vara träningsoverallen. 
Liggunderlag av cellplast Luftmadrass isolerar sämre mot markkyla. 
Gummistövlar Ett måste, och inte för små. 
Regnställ eller regnrock Byxor och jacka är bättre än regnrock. 
Sydväst Är ett bra komplement till regnkläderna. 
Varm tröja Blir varmt och gott tillsammans med jackan. 
Gärna träningsoverall Kan anv. som pyjamas eller reservkläder. 
Stickad mössa Toppluva eller liknade. 
Kortbyxor, gärna blå Ett par avklippta jeans går bra. 
Extrajeans eller liknade Dina vanliga. 
Extra skjorta el Blus Oöm! Titta i garderoben. 
Lätt lägertröja / T-shirt Det går att beställa en lägertröja. 
Underkläder, minst 2 ombyten Dina vanliga. 
Extrastrumpor, minst två par Frotté är skönt. 
Raggsockor, 2 par Frotté är skönt. 
Gymnastikskor Dina vanliga. 
Badkläder Dina vanliga. 
Handduk för bad och tvätt Man tvättar sig också på läger, så dé så! 
Toalettsaker Tvål, tandborste, tandkräm, kam, etc. 
Myggstift Eller liknade. 
Solkräm Bör vara effektivt! Helst 7- eller 15 plus. 
Mugg En kåsa är bra i skogen men vinglig på ett 
bord. 
Tallrik, 2 st djupa oömma En räcker men då får man diska före 
efterrätten... 
Matbestick Inte nödvändigt att de "sitter ihop". 
Namnmärkta. 
Matpåse T.ex tätvävd shoppingkasse att förvara 
matgrejorna i. 
Diskhandduk Eller lufttorkning om man vill. 



 

 

Vatten flaska Till dagsutflykten varma dagar. 
Liten ryggsäck Typ kånken storlek för dagsutflykten. 
Arbetshanskar Det sliter hårt på händerna att bygga ett läger. 
Ficklampa, m. reservbatterier Det är mörkt i tälten. 
Flytväst av godkänd typ Om Du har. 
Sygrejor Måste kunna sy fast lägermärket åtminstone. 
Plåster och första förband Du bör alltid ha plåster i skjortfickan. 
Papper och penna I plast påse. 
Lite pengar i en penningbörs Till "Markan", men inte för mycket. 
 


