Äventyrare och Utmanare
NU KÖR VI - Lemmel2020!
Brev nr 5

Hej scout och scoutförälder!

Björsäter 5 juli 2020
Äntligen en scoutaktivitet som vi kan genomföra! Resor inom Sverige
tillåts nu för fullt friska människor varför Lemmel2020 kommer att gå
enligt tidigare annonserat datum.
Avresa onsdag 22 juli 06:00 Församlingshemmet – hemkomst lördag 25
juli ca 21:00. OBS scouten tar med egen fika och lunch dag 1!
VIKTIGT:
1) Du kan bara följa med om du är helt frisk
2) Träna fram till avfärd på att vandra med din ryggsäck och gå in
dina skor!
3) Kostnad 750:- / scout. Betalas in till kåren senast 12 juli. Se
hemsidan för kontonummer och Swish
4) I dalgången (i byn Mörkret) är det i skrivande stund 4-14 grader.
Räkna med kallare på fjället! Tänk varmt – tänk lättvikt.
Resklädsel:
Långbyxor, scoutskjorta med halsduk, gymnastikskor
(vi byter till kängorna vid framkomst)

Packlista:
 I plastpåse löst: du tar med din egen förmiddagsfika samt din egen lunchmatsäck för dag 1
I ryggsäcken:
OBS 1. du kommer att får bära gemensam utrustning också! Så packa snålt – rulla hårt, välj små saker och
ifrågasätt varje sak:
OBS 2. Vid start kommer du att behöva packa ner de gympaskor du åkte upp i och du får sätta på dig kängorna
istället.































Vattenflaska ( full med vatten till matsäcken)
2 st tomma plastpåsar typ matkasse
1 st extra långbyxor
1 st kortbyxor
2 st T-tröjor
1 st varm tröja (typ fleece)
Varmt underställ tröja och långkalsong
Regnjacka och regnbyxa, gärna sydväst
Vandringskängor
Ombyte underkläder
2 par extra strumpor, gärna ull
Vantar
Nattkläder gärna i form av varmt underställ
Badkläder – man vet aldrig om man törs!
Handduk (så liten som möjligt – som 2 st A4papper räcker)
Toalettsaker, som tandborste, tandkräm etc , inklusive
mediciner!
Solskydd ( kräm och sånt) OBS LITEN förpackning – tänk på
varje gram!
Solhatt dagtid
Varm nattmössa (ull eller fleece) mot kyla och mygg dagtid,
och att sova i
Matgrejor: tallrik, kåsa/mugg, bestick
Myggmedel
Kniv för de som har knivbevis
Varm sovsäck
Bra liggunderlag = ett lätt liggunderlag
Kudde om du vill, men då ska den vara liten! Och LÄTT!
Liten fickpeng för glassinköp etc. (Tips ca 150kr till glass/fika i
Mörkret och på hemväg)
Inget godis! Jägargodis som Russin, plommon, nötter, torkad
frukt blandat med chokladbitar etc är dock helt OK att ha
under vandringen. Alternativt ”energy-bars” men de är dyra. En påse blandat som ovan är minst lika bra godare till och med!
Mobil/kamera och power bank om du har
Hajkbricka – om du har

Tja, det var väl allt! Kommer du på nåt mer eller har frågor – hör av dig.
Väl mött till sommarens stora grej för stora scouter från Björsäter!
Den gemensamma utrustningen som skall fördelas på alla deltagare är
 Mat för 4 dagar
 Flera tält
 Trangior, diskmedel, svamp, brännare, tändstål och gas

Vikt som ditt barn kan bära på ryggen är ca 18-20% av kroppsvikten. OBS att vi måste ha plats/vikt kvar för
gemensam packning också, så packa lätt!!!
Som alltid – välkommen till oss ledare med frågor. Hellre veta än gissa – på fjället kan vi inte ändra på nåt!
Kasper Sjöström, kasper.sjostrom@live.se / Norrsättersgatan 9A, 58663 Linköping, 076-8490386
Kenneth Träder kenneth.trader@gmail.com / Kyrkbacken 2, 59794 Björsäter, 070-1718021
Mikael Ekström hemmaihuset@icloud.com / Hemsjö Gård 1, 59794 Björsäter, 070-3915920

Gnagarrapport 1 juli 2020:
Aftonbladet 1 juli: Det är dålig tillgång på smågnagare i de svenska fjällen efter den varma vintern. Något som i sin
tur kan drabba hotade djurarter, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten.
– Det ser väldigt dåligt ut i år. Vi har knappt fångat några sorkar alls. De har inte överlevt i det kärva klimatet, det
har varit blött och fuktigt i gångarna och då stryker de med, säger Erik Owusu-Ansah, miljöhandläggare på
Länsstyrelsen Västerbotten, till SVT.
Många djur i fjällvärden lever på gnagare, till exempel den hotade fjällräven och flera fågelarter.
– Vi har ett övervakningssystem med uggleholkar och det är knappt några ugglor alls där. Det hänger ihop, är det
inga gnagare så är det inga ugglor, säger Erik Owusu-Ansah, till SVT.

Lemmelwiki:
Fjällämmeln är 12–15 centimeter lång; pälsen är gulaktig på undersidan samt rödbrun på sidorna och bakkroppen.
På ovansidan finns ett svart område från nosen till ryggens mitt som ofta fortsätter i en strimma till bakdelen. Det
svarta området bryts mellan öronen av orangebruna fläckar. Vikten är omkring 100 gram. [3]

Lämmelns huvudsakliga föda utgörs av de flesta växter som finns tillgängliga i markskiktet. Mossor är viktigare under
vintern medan örter och gräs dominerar under sommaren.[5] Mycket sällan äter den as.[6]
När födotillgången är god kan honan få upp till 6 kullar men vid dåliga år betydligt färre. Antalet ungar per kull kan
vara uppemot 12 stycken. Honan kan bli könsmogen redan vid 20 dagars ålder.[5]

