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Välkommen som ledare på Hattifnatt 2013! Som ledare på lägret har du en unik chans att uppleva
scouting och lägerliv samtidigt som vi tillsammans skapar det bästa lägret hittills!
Det är både enkelt och fantastiskt roligt att vara med. I det här brevet hittar du den information du
behöver för att kunna anmäla dig.
Om du har några frågor – tveka inte att kontakta oss. Du hittar alla kontaktuppgifter längst ned i
brevet.

Lägertider	
 
Som ledare/förälder åker man normalt samma period som sina Scouter.
• Lång period: Lördag 27 juli – lördag 3 augusti för Upptäckare, Äventyrare och
Utmanare
• Kort period: Tisdag 30 juli – lördag 3 augusti för Spårare

Anmälan	
 
Anmäl dig redan idag men senast den 28 april för att få följa med till Åland på det
häftigaste lägret på länge! Anmälan görs i ”Lägeranmälan Ledare” på
www.malarscouterna.se alternativt www.spangascouterna.se.

Pris	
 och	
 betalning	
 	
 
Lägeravgiften för vuxna är 300 kronor och betalas till Spånga Scoutkårs plusgirokonto
650112-6. Hela avgiften ska vara betald senast den 28 april för att anmälan ska vara giltig.

Roller	
 på	
 lägret	
 	
 
Som vuxen deltagare på Hattifnatt 2013 kan man ha olika roller. Oavsett vilken roll man
har idag, som ledare, funktionär eller kanske förälder så kan man på lägret välja att vara
Ledare på avdelning, Matlagare, Övrig funktionär eller Lägerkommitté. Detta anger du
när du anmäler dig.
På det här lägret betyder rollen Ledare på avdelning att du är ansvarig för dina scouter
under all tid då de inte är på programpass, alltså exempelvis se till att alla går upp i tid,
äter och dricker, vet var de ska vara eller har något att göra. Som Matlagare hjälper du till
i lägerköket som har till uppgift att laga mat till nästan 500 scouter. Självklart kommer du
också se annat än bara insidan av kökstältets fyra väggar. Som Övrig funktionär är man
lite av en allt-i-allo och har troligtvis denna roll sedan innan i kårerna. Lägerkommitté är
alla i lägergruppen som kommer lägga större delen av sin tid på att koordinera lägret.
Oavsett vilken roll du väljer på lägret ska alla vuxna även välja minst tre stycken
programpass i anmälan att ansvara för eller hjälpa till på. Scouterna har hela 46 olika
program att välja på och som vuxen har du chansen att hålla i ett program som du
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verkligen brinner för. Du kanske är expert på att göra ost, dansa lindyhop eller kanske
har ett brinnande intresse för flottbygge eller serietecknande – det är bara att välja och
vraka!

Åka	
 dit	
 och	
 hem	
 
Samling på morgonen någonstans i Västerort den 27 respektive 30 juli, beroende på vald
period, för att ta sig med abonnerad buss till Grisslehamn. Därifrån kommer vi att åka
färja över till Åland för att sedan med en ny buss ta oss till lägerplatsen.
Samtliga kommer att vara åter igen i Västerort sent på eftermiddagen/kvällen den 3
augusti.

Lägerlåten	
 –	
 tävling!	
 
Vem kommer i vår ruta här,
jovisst det mumintrollet är
med sametsnos och liten svans,
det bästa troll som nånsin fanns,
det är ju mumin,
det är ju mumin…
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa,
ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma
Hur går årets lägerlåt? Det är dags att ta fram era musikaliska färdigheter och
skriva texten till året lägerlåt på den välkända melodin för låten I Mumindalen.
Skicka ditt bidrag till marknadsforing.hattifnatt2013@malarscouterna.se eller
marknadsforing.hattifnatt2013@spangascouterna.se senast den 1 juni!

Fästingar	
 
Åland är rikt på fästingar. Vaccination mot TBE rekommenderas. Om du tidigare är
ovaccinerat, eller vaccinerat mot TBE för mer än 3-5 år sedan behöver vaccination ske
nu under våren för att man ska få ett gott skydd.

Trygga	
 Möten	
 
Alla vuxna på lägret ska ha genomgått Scouternas obligatoriska utbildning, ”Trygga
Möten”. Det är en webbkurs framtagen av Scouterna för alla som jobbar med barn och
unga och som handlar om att skapa en trygg och säker verksamhet fri från övergrepp. I
kursen får man bland annat lära sig hur man skapar en trygg miljö för barn och
ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon
far illa. Kurserna för ledare och föräldrar tar c:a en timme och finns på;
http://www.scouternasfolkhogskola.se/trygga-moten/webbkurser/.
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Hemsida	
 och	
 Facebook	
 
Du vet väl att du hittar all information om lägret på våra hemsidor:
www.spangascouterna.se och www.malarscouterna.se
Hattifnatt 2013 finns också på Facebook: www.facebook.com/hattifnatt2013

Frågor
Om du undrar något om lägret kontakta lägercheferna direkt:
hattifnatt2013@malarscouterna.se eller hattifnatt2013@spangascouterna.se.
För hjälp med anmälan, kontakta Janne:
anmalan.hattifnatt2013@malarscouterna.se eller
anmalan.hattifnatt2013@spangascouterna.se eller direkt på telefon 070-538 85 10.
Vi ses på Hattifnatt 2013 – bästa lägret hittills!
/Hanna och David
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