
Hej alla Spårarscoutledare i Västbodals Scoutdistrikt 
 
Här kommer Lägerinformation för Sollägret 2013. 
Gör kopior av detta så att alla ledare får varsitt exemplar. 
 
Information till föräldrar 
Vi rekommenderar er att ha ett föräldrarmöte/information inför lägret så föräldrarna vet 
vad barnen kommer att vara med om under lördagen och söndagen. 
 
Ledare 
Vi ser gärna att du som är ledare åker med på lägret men om du inte har möjlighet 
så är allting så förberett att föräldrar helt utan scouterfarenhet klarar det galant. 
 
Förläggning 
Sova kan man göra inomhus i bädd, eller i tält, Det är bra om flertalet kårer kan sova i 
tält vilket brukar uppskattas mycket av scouterna. Antalet sängplatser är begränsat till 
44 st, och det finns inte möjlighet till golvförläggning. De kårer som vill sova i tält tar med 
sig dessa själva. Har ni problem med detta, hör av er till lägerstaben. 
Önskemål om förläggning anges tillsammans med anmälan. 
 
Anmälningar 
När ni fått in anmälningarna från era spårarscouter, skicka sammanställning med namn på 
både scouter och vuxna till nedan angiven mailadress. Ange även namn och ålder på 
medföljande syskon. Gör också patrullindelningen klar. Max 6-8 st spårare i varje patrull. 
Vi vill även veta vilken vuxen som är patrullansvarig under lördag-söndag. 
Kom också ihåg att ha telefonnummer till föräldrar som är kvar hemma. Deltagarlista 
kommer att finnas på lägerplatsen. 
 
Kom ihåg att meddela före lägret om det finns några allergiker eller om vi behöver tillaga 
någon specialmat. 
 
Föräldrahjälp 
Hör även med några föräldrar om de kan tänkas hjälpa till i köket, så det är klart när ni 
kommer ut på lördagen. Om det finns någon ledare/förälder som är duktig på specialmat 
ser vi gärna denne som hjälp i köket. Ansvariga för köket redan klara, men dessa 
behöver hjälp. 
Övriga ledare och föräldrar hoppas vi kan ställa upp såsom kontrollanter. Ta med en 
termos och något att sitta på. Se till att ni och era scouter har med er kåsor. 
Lägermeddelande 2 kommer ut under vecka 17.  
 
Sjukvård 
Sjukvårdslåda kommer att finnas i närheten av köket 
 
Frågor 
Om ni har något att fråga om eller om ni vill ha besök av oss i samband med 
föräldramöte, kontakta gärna: 
Lägerchef:    Göran Thorssell, tel: 0521-30080 eller 0706-081189 
Programansvarig:  Björn Sikström, tel 0521-63603 eller 0739-753130 
 
Mailadress: sollager2013@gmail.com  


