KATTEGATT 2014
Snart är det dags för sommarens höjdpunkt för alla scouter, läger! I år går resan till västkusten
och Kragenäsängarna utanför Tanumshede. På plats kommer scouterna att få uppleva ett
äventyrligt läger med aktiviteter som kanotpaddling, disco och allt där emellan.

Resa
Vi kommer att åka abonnerad buss från Ängbyplan till lägerplatsen i närheten av Tanumshede.
Resan tar ca 7 timmar inkl rast. Alla scouter ska medföra en egen lunchmatsäck med dryck i en
liten dagryggsäck. För matsäcken och godis på bussen gäller samma regler som för övriga lägret,
inget med nötter eller spår av nötter är tillåtet. Vi ber er att inte sätta fast liggunderlag och
sovsäck utanpå ryggsäcken, packa istället ner dem eller ha de lösa för att minimera platsen
packningen tar. Se nedan för samlingstider.
Samling

Bussansvarig

Tel

Buss 1

Äventyrare &
Gurkorné

Lördag 26 juli 07:30 Ängbyplan

Mikael Forslund 0707968192

Buss 2

Upptäckare &
Badankorné

Lördag 26 juli 07:30 Ängbyplan

Viveca Sasse

0700916968

Buss 3

Spårare

Tisdag 29 juli 07:30 Ängbyplan

Johanna Skog

0704076422

Om problem uppstår på resdagen, hör av dig direkt till din bussvärd, för fårgor innan resan, hör
av dig till lägerledningen.
Hemresa sker med samma bussar klockan 10 från Kragenäs, beräknad ankomsttid till Ängbyplan
är 17. Vi uppdaterar hemsidan med mer exakt tid under hemresedagen.

Allmän info
På lägret kommer det att finnas en kiosk med godis och liknande till försäljning. Vi
rekommenderar 20 kr per dag. Varken matsäcken eller eventuellt medtaget godis får innehålla
nötter eller något med spår av nötter pga allergier.
Utrustningslista kan ni hitta under ”bra att ha” på malarscouterna.se. Följ den som heter ”hajk
och sommarläger”.

Då scouternas mobiltelefoner är ömtåliga och inte kommer kunna laddas under lägret föreslår vi
att dessa lämnas hemma, tas de med är det på egen risk. Ledarna lånar självklart ut sina mobiler
vid behov.

Kontakt och mer information
Under lägret håller vi www.malarscouterna.se uppdaterad med berättelser och bilder från lägret.
Det går bra att skicka mail till din scout, skicka då till kattegatt2014@malarscouterna.se, ange
mottagarens namn som ämne. Viktiga ärenden tar lägerledningen emot via mobil: Lovisa Gebert
0707387738.
Vill ni ha mer information innan lägret går det bra att kontakta ledarna på din avdelning eller
maila lägerchefen Lovisa på kattegatt2014@malarscouterna.se.

