
Inbjudan och slutgiltig anmälan till 

sommarens kårscoutläger  

Ur 

Spår 

2017 

Ur Spår 17 är ett scoutläger där vi startar med alla scouter och har ett fast läger 2 nätter, 

varefter Bäver och Spårare avslutar sitt läger och Upptäckare och uppåt ger sig iväg på ett 

kanotäventyr en natt till.  

Alla som kommer på detta scoutläger får sova i tält, laga sin egen mat, lära sig en massa om 

tåg, bada, leka och helt enkelt vara barn på scouters vis. 

Alla scouter är hjärtligt välkomna att anmäla sig – detta läger kommer att gå som på räls! 
 
Start: Samling vid Lakviks tågstation kl 11:00 den 25 maj.  
 
Slut - Bäver och Spårare: Den 27 maj kl 12.00. Föräldrar som hämtar är välkomna att ta 
ÅTERTÅGET kl 10:02 vid Lakviks station för transport till lägerplatsen och för att vara med 
på avslutningen. 
 
Slut - övriga: Den 28 maj. Scouterna hämtas vid plats och tid som meddelas senare. 
 
Kostnad Bäver och Spårare: 300 kr 
 
Kostnad Övriga: 400 kr 
 
Anmälan: SENAST 15 MAJ. Din anmälan är definitiv när du betalat lägeravgiften på 
bankgiro 177-5629, eller Swish 123 312 33 12, OCH skrivit scoutens namn på inbetalningen 
OCH storlek på läger-T-shirt! 130-140, 150-160, XS, S, M, L, XL, XXL  
 
Allergier och specialmat: Var vänlig meddela omedelbart om du har ett barn som behöver 
speciell omsorg med medicinering, allergier, eller specialkost. 
 
Lägergruppens representant:  
Jenny Johansson 070-5943124  
 
Klipp ur och ta med denna tågbiljett för att få åka med UTTÅGET! 

 

 

 

Biljett 
Enkel resa med 

Uttåget 25 maj 2017 
1 st Scout med 

packning 
 

 



Utrustningslista Ur Spår 17:  
 
 
Vattenflaska ( fylld) 
Plastpåsar  
Scoutskjorta 
Kårhalsduk med sölja 
Långbyxor 
Kortbyxor 
T-tröjor 
Varm tröja 
Regnkläder 
Stövlar 
Ombyte skor 
Ombyte underkläder 
Flera par strumpor 
Nattkläder 
Badkläder 
Handduk 
Toalettsaker 
Solskydd ( kräm och sånt) 
Solhatt dagtid 
”Nattmössa” mot mygg att sova i 
Matgrejor: tallrik, kåsa/mugg, bestick 
Myggmedel 
Kniv för de som har knivbevis  
Ficklampa 
Medicin 
Sovsäck 
Liggunderlag 
Kudde 
Gosedjur! 
Dagsryggsäck ( ej Bäver och Spårare) 
Flytväst (finns att låna av kåren – hör av dig) INGEN paddlar utan flytväst! Bäver och 
Spårare BADAR obligatoriskt med flytväst 
 
Inget godis! Russin, torkad frukt etc är dock helt OK. OBS ej nötter 
 
Allt skall vara väl märkt! SKRIV NAMN PÅ GREJORNA! 
Packningen kan med fördel ske i en mjuk sportväska. 
 
Under sista dygnet paddlar vi iväg och kommer att låta stora packningen resa med bil men 
det man behöver under dagen ( vatten matgrejor, regnkläder, solskydd etc) tas med i 
kanoten i liten lättburen väska typ liten ryggsäck. Det är det som kallas ”dagsryggsäck” i 
packlistan ovan..Den bör vara vattentät alternativt ligga i en sopsäck som går att knyta ihop.  
 
Packa gärna själv – låt mamma och pappa vila – så vet du VAD du har med dig och VAR du 
lagt det! ”En scout känner ansvar för sig själv och andra” ( ett av scoutlöftena) 
 
 
 
 

 


