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Graal18
Välkommen till jakten på scouternas graal!

Hej alla scouter och föräldrar!
Snart är det sommarlov och alla scouter får lite välbehövlig vila och gräs under
fötterna. Vi var runt 100 deltagare som var med på Vårkår, kårens
gemensamma vårhajk, och det var nog många scouter som fick mersmak på
lägerliv. Det är flera scouter som har hört av sig och sagt att det missat sista
anmälningsdag till sommarlägret. Vi vill så klart att så många som möjligt
kommer med och för er som inte redan har anmält er har vi förlängt
anmälningstiden till den 13 juni 2018.
Kåren behöver även hjälp av 2-3 föräldrar under lägret. Det vi framför allt
behöver hjälp med är matansvaret. I det uppdraget ligger att handla mat under
lägerveckan, fördela mat till respektive avdelning samt i övrigt vara behjälplig
vid gemensam matlagning något enstaka tillfälle. Ett perfekt tillfälle att
tillbringa en sommarvecka i skärgården och hänga med en massa glada scouter
med andra ord. Hör av dig till Annika Elmér, elmer.annika@gmail.com, om du
känner att det här är jobbet för dig eller om du vill veta mer innan du tackar ja!
_____________________
I år håller vi vårt läger på Gällnö i Stockholms mellanskärgård. Vi kommer att sova i tält och
scouterna kommer att bygga upp sin lägerplats med bord, matlagningsplats m.m. Scouterna
lagar själva sin mat i patruller. Vi kommer ta med oss våra båtar och de scouter som kan
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simma 200 meter får möjlighet att segla under lägret. Kårens policy är att scouterna sover
själva i sina tält och att vi blandar pojkar och flickor. Ledare sover i tält i närheten av sina
scouter. Undantag görs för bäverscouter (7 år) där samtliga scouter sover tillsammans med
minst två ledare/vuxna.
Lägertider och lägeravgift för respektive avdelning
Gren
Äventyrare
Upptäckare
Spårare
Bäver

Lägertid
5-11 augusti
6-11 augusti
8-11 augusti
10-11 augusti

Lägeravgift
1 800 kronor
1 800 kronor
1 000 kronor
300 kronor

Lägeravgiften inkluderar samtliga kostnader (resa, mat etc). Vi vill att så många som möjligt
kommer med på våra läger och är det någon familj som känner att lägeravgiften är för hög
går det bra att kontakta vår kårordförande Annika Elmér i förtroende så kan vi lösa det.
Annika Elmér nås på elmer.annika@gmail.com eller 070-573 89 59.
Anmälan
Anmälan till lägret sker genom insättning av lägeravgiften senast den 31 maj 2018 på
bankgiro 5668-6090. Ange scoutens namn och Graal18 på inbetalningen. För att anmälan ska
bli komplett krävs även att ni lämnar in bifogat hälsokort till er ledare på avdelningen senast
den 13 juni 2018.
Efteranmälan kan göras i mån av plats och möjlighet.
Avbokningsregler enl. Scouterna tillämpas:
”Om återbud är oundvikligt måste det meddelas i så god tid som möjligt. Vid återbud efter
anmälningstidens utgång (31 maj) tas en administrationsavgift på 300 kr ut.
Vid återbud senare än 21 dagar före lägrets start är deltagaren skyldig att erlägga 2/3 av hela
avgiften. Vid sjukdom som styrks med läkarintyg återbetalas hela avgiften med avdrag för en
administrationsavgift på 300 kr. Blir arrangemanget inställt återbetalas hela avgiften.”
Lägerinformation framöver
Till de som anmält sig till lägret kommer ytterligare ett lägerbrev, Lägerbrev 3, att skickas ut i
juni. Det sista lägerbrevet kommer att innehålla exakta restider, packlista m.m.
Annan viktig information
•

OBS! att fästingburet TBE-virus finns i skärgården. Skyddande vaccin finns. Vi
rekommenderar att diskussion tas redan nu med till exempel husläkare huruvida ert
barn bör vaccineras.

•

Vi behöver hjälp med packning och uppackning av er föräldrar!
o Lördagen den 4 augusti behöver vi hjälp av åtta föräldrar som packar vårt
lägermaterial i vår bil. Vi samlas kl. 10 vid vår lokal Ruffen i Källängens skola
(samling på skolgården). Är vi tillräckligt många går packningen på en timme.
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o Söndagen den 12 behöver vi hjälp av åtta föräldrar som packar upp vårt
lägermaterial. Vi samlas kl. 10 vid vår lokal Ruffen i Källängens skola (samling
på skolgården). Är vi tillräckligt många går packningen på en timme.
o Ange gärna på hälsokortet om ni kan hjälpa till med packning och/eller
uppackning.
Frågor
Prata med era respektive ledare.

