Kårutfärd
2223 okt 2016
Varje höst åker hela scoutkåren tillsammans på kårutfärd. Skillnaden mot vårens kårläger är att vi på höstens
utfärd bor i stugor istället för tält. Men naturligtvis har vi alla roliga aktiviteter utomhus i det vackra höstvädret. I
år kommer vi att åka till Bockabergs lägergård som ligger vid sjön Uspen, 5 km söder om Floda..

När är kårutfärden?
Årets kårutfärd är lördagen den 22 oktober till söndagen den 23 oktober. Vi samlas på Bockaberg klockan 09.00
på lördag morgon och utfärden avslutas klockan 14.00 på söndag eftermiddag.

Vad kostar det?
Lägeravgiften för Spårare, Upptäckare och Äventyrare är 350 kronor. Utmanare, Roverscouter och föräldrar som
åker med som funktionärer under utfärden betalar 250 kronor i lägeravgift. Avdelningsledare betalar ingen
lägeravgift.
Lägeravgiften skall betalas in till kårens PG 88 27 719 senast 6 oktober, märk inbetalningen med scoutens namn
så att vi enkelt kan koppla inbetalning till deltagare.

Hur anmäler jag mig?

Anmälan sker via internet på https://goo.gl/forms/GVG7kafyqVW1viDw1 senast den 6 oktober. I samband med
anmälan skall även lägeravgiften betalas till kårens plusgiro så att vi har pengarna innan utfärden.

Hur kommer vi att bo och äta?
Vi kommer att bo i stugor. Varje stuga består av mellan 15 och 20 sängar fördelade på ett par mindre rum med
mellan 4 och 8 sängar i varje rum. I varje stuga kommer det att sova minst en ledare. Det finns madrasser i
stugorna men inga sängkläder, så ta med sovsäck. Vi äter tillsammans i storstugans matsal, där finns det tallrikar
och bestick så det behöver du inte ta med.

Får min mamma eller pappa åka med?
Föräldrar är varmt välkomna att åka med på utfärden och hjälpa oss ledare att skapa en fantastisk lägerupplevelse
för scouterna. Man behöver inte ha varit scout tidigare eller gått någon scoutledareutbildning. Anmäl er på
samma länk som scouterna ovan och ange ”Funktionär (föräldrar)” som avdelning.

Hur kommer jag till och från kårutfärden?
När vi har fått in alla anmälningarna kommer vi att sätta ihop ett körschema för samåkningen till och från
utfärden. Det delas ut på mötet innan utfärden samt mailas ut till de mailadresser ni anger vid anmälan.
Vägbeskrivning till Bockabergs lägergård finner ni på sista sidan.

Vad skall jag ta med mig?
På nästa sida finns en utrustningslista.
För att minska risken att tappa bort saker på lägret packa inte i en massa påsar och väskor utan försök få plats
med allt i en stor ryggsäck/väska. Sortera dock gärna sakerna i ryggsäcken i mindre påsar så är det lättare att
hitta.

Jag har några frågor till?
Har du några frågor om lägret vänder du dig i första hand till någon av dina ledare. Du kan också ringa eller
maila till
Ulf Klingnäs på sisjoscoutkar@gmail.com respektive 073983 55 07.

Välkomna

Utrustningslista
Tänk på att det inte är mamma eller pappa som ska åka bort, packa därför så gott du kan själv så att du
vet var du har dina prylar.

O Sovsäck
O Pyjamas
O Underkläder
O Strumpor
O Tjocka sockor
O Tshirts
O Varm tröja
O Oömma byxor
O Jacka
O Mössa & vantar
O Hygienartiklar
O Diskhandduk
O Gympaskor eller liknande
O Vattentäta kängor eller stövlar
O Regnkläder
O Ficklampa
O Kamera
O Kniv (om du har knivmärke)
O Kramdjur
O Scoutskjorta & scouthalsduk
O _______________________________
O _______________________________
O Glatt humör

För att säkerställa att alla äter ordentligt med mat och orkar
med lägrets alla dagar skall allt godis lämnas kvar hemma.

Vägbeskrivning
Tvärsjönäsvägen 9, 448 91 Floda

