Lägerbrev 2 - Brittmess 2012
Du är anmäld till Mälarscouternas sommarläger! Här kommer lägerbrevet, med all nödvändig
information inför packning, resa och vistelse på Brittmess 2012!

Resan dit
Vi åker gemensamt till lägret med buss.
Dag
Spårare

Tisdag 31/7

Samling vid
Brommaskolan
09:00

Upptäckare

Måndag 30/7

09:00

Äventyrare

Lördag 28/7

09:00

Utmanare

Lördag 28/7

09:00

Reseledare och
telefon
David Tennander
0767801091
Magnus Gutenberg
0736423157
Hans Gebert
0709496691
Hans Gebert
0709496691

Resan hem
Lägret slutar lördagen den 4e augusti för alla Mälarscouter. Hämtning sker på lägerängen kl.
12:00, se karta på Mälarscouternas hemsida http://www.malarscouterna.se
Samordna gärna hämtningen.

Kontakt
Under lägret håller vi www.malarscouterna.se uppdaterad med berättelser och bilder från lägret.
Epost går bra att skicka till brittmess2012@malarscouterna.se Glöm inte skriva med mottagarens
namn. Vi delar normalt ut e-post varje morgon.
Akuta samtal till lägerledningen tar vi emot via mobil:
Maja Gabrielsson, 0737147035
Niklas Dyrefors, 0730788015
Vi ber alla scouter lämna mobilerna hemma. Om någon måste ringa hem lånar ledare ut mobil.
På lägret kommer det att finnas en godiskiosk. Ta med fickpengar, men vi rekommenderar max
30 kronor/dag.
Vid avbokning efter den 1/7 tas en avgift på 500:-

Svar på eventuella frågor ges av:
Maja Gabrielsson, 0737147035, maja.gabrielsson@gmail.com
Niklas Dyrefors, 0730788015, niklas@dyrefors.se

Utrustningslista
Kommentar
Sovsäck

Jämför komforttemperatur med väderprognos

Sovsäckslakan
Liggunderlag
Pyjamas
Underställ

Byxor och tröja

T-Shirts
Långärmad tröja
Varmare tröja

gärna Fleece

Jeans eller andra oömma byxor

Gärna out-door-byxa

Jacka

Gärna vindtät

Mössa
Vantar
Halsduk
Underkläder
Strumpor
Sockor
Stövlar eller vattentäta kängor
Skor

Grövre outdoor skor

Regnkläder

Jacka/luva och byxor

Tvätthandduk
Diskhandduk
Badkläder
Badhandduk
Hygienartiklar
Personlig medicin

Meddela oss innan om du använder medicin

Tallrik, kåsa och bestick

Av plast

Ficklampa

Eller pann-lampa

Kniv

Ej för Spårare

Kramdjur
Scoutskjorta

på sig



Det är du själv som ska bära din packning



Allt ska få plats i ryggsäcken - inga lösa delar



Sortera gärna i påsar - så blir det lättare att hitta i ryggsäcken



Märk gärna dina saker med ditt namn

