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Röde Orm i
Västerled
Läger 2016
Södermanlands Scoutdistrikt
Upptäckare och Äventyrare 30/7-6/8
Spårare 3/8-6/8

Avresa: Lördagen 30/7 resp. onsdagen 3/8. Samling 8:45 vid Scoutgården i
Katrineholm.
Avresetiden för Spårarna onsdagen 3/8 kan komma att
tidigareläggas men hör ni inget annat från en ansvariga ledare är
det 8:45 som gäller.
Hemkomst:Lördagen 6/8 cirka 16-tiden.
Mer exakt tidpunkt kommer att meddelas i samband med avresan,
både på plats och på kårens hemsida och Facebook-sida.
Vi åker buss och resan tar ca. 4 timmar inklusive rast.
Scoutdräkt för alla som har under resan!
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Medtag lunch och ev. mellis för resdagen och packa det i en mindre ryggsäck
som du kan ha inne i bussen. Matsäck i förpackning som kommer att kastas.
Mat för hemresan får vi från Camp Ransberg.
Vattenflaska med vatten kan vara bra att ha i den mindre ryggsäcken under
resan.
Packa även regnkläder i den mindre ryggsäcken så att de är lättillgängliga
om det regnar när vi kommer fram.
Det finns mycket begränsad möjlighet till att ladda
mobiltelefoner under lägret så den kan ni lämna hemma!
Väljer man att ändå ta med sig mobiltelefon tar inte kåren
eller lägerkommittén något ansvar för denna!
Lägertröja?
Vill man köpa en t-shirt kostar den ca.100 kronor. Det är inte en särskilt
framtagen lägertröja utan en tröja med ”Camp Ransberg” tryckt på. Det är bra
om ni meddelar er ansvariga ledare så snart som möjligt efter lägerträffen
16/6 om ni vill köpa en tröja så att tillräckligt antal tröjor kommer att finnas
tillgängliga!
Lägermärke?
Alla deltagare kommer att få ett lägermärke var.
Fickpengar?
Det finns en liten kiosk med begränsade öppettider där man kan köpa glass,
läsk, godis och snacks. Vår rekommendation är max. 200 kronor för
Äventyrare och Upptäckare, och max. 100 kronor för Spårare utöver
kostnaden för ev. lägertröja. De tar kort.
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Besök?
Vill man komma och hälsa på sin Upptäckare eller Äventyrare är man mycket
välkommen. Det passar bäst på onsdagen den 3/8. Då kommer det att vara en
särskild vikingadag och alla lägerdeltagare är på lägerområdet. Vill man
komma en annan dag är det bra om man meddelar den ansvariga ledaren.
Det finns möjlighet för besökare att äta i Ransbergs funktionärsmatsal. Lunch
kostar 75:- och middag 95:-. Det räcker om man säger till när man anländer
till lägret så att det tillagas tillräckligt med mat.

Ansvariga ledare:
Spårare måndag:

Carina Eriksson 070-7811120

Spårare tisdag:

Magnus Måhl 070-4142025

Spårare onsdag:

Agneta Carlsson 072-2452665

Upptäckare:

Anette Magnussen 070-6542723

Äventyrare:

Anna-Karin Andersson 072-5120159

Vill du läsa mer om lägerplatsen? Surfa in på http://nsf.scout.se/ransberg
All information om lägret finns att läsa på kårens hemsida
http://katrineholmsscoutkar.se/

