
 

Lägermeddelande 2 Crusoe 2016, 
Vässarö 
”Bort från stadens larm, ut till sol och sommar…”  Nu 
närmar sig sommarens läger på Vässarö med stormsteg. 
Precis som Robinson Crusoe kommer vi att bo på en ö 
och bygga upp vårt hem där vi skall bo några spännande 
dagar i augusti.  
Lägret är scoutårets höjdpunkt där man får testa allt det 
kul man lärt sig och förhoppningsvis lära något nytt. 
Sova i tält med kompisarna, massor med äventyr, 
tävling, lekar, sol och bad. Det är scouting i sin allra bästa form! Att det 
kommer att bli ett riktigt roligt äventyr kan definitivt intygas!  

Datum och deltagaravgifter: 
Avdelning Lägertid Avgift 
Småfåglarna, Myrorna och Insekterna 11 - 14 augusti (3 nätter) 1300 kr  
Ugglan 8 - 14 augusti  (6 nätter) 1800 kr 
Sjöfåglarna  5 - 14 augusti (9 nätter) 2300 kr 
Råseglet  5 - 14 augusti (9 nätter) 2300 kr 
Ledare 100 kr + 200 kr / dygn  max 700kr 

Hemresan sker i gemensam buss. Ditresan ordnar respektive avdelning. Mer 
information kring detta kommer senare. 

Anmälan: 
• Fyll i bifogad hälsodeklaration och lämna till din avdelningsledare 

senast 19 maj. 
• Betala deltagaravgiften till Plusgiro 68 25 91-3 senast 26 maj. 

Märk betalningen med scoutens namn och avdelning.  
Det är viktigt att både betalning och hälsodeklarationen kommer in i tid så att 
vi kan meddela Vässarö hur många som kommer på lägret. 

Utrustning: 
Läs gärna igenom utrustningslistan redan nu så att du ser om det är något du 
behöver skaffa eller låna. Utrustningslistan ligger på hemsidan under 
Kårgemensamt -> Sommarläger 2016. 
Mer information om resor mm kommer närmare lägret i lägermeddelande 3 
som mailas ut kring månadsskiftet juni juli.  
Hälsningar 
Lägerkommittén 



 

Hälsokortet kommer hanteras konfidentiellt och förstöras efter lägret 
 

Hälsokort för scouter och ledare  
Lämnas till avdelningsledaren senast 19 maj. 
 
Deltagaruppgifter 
Namn  

Avdelning  

Personnummer (10 siffror)  
 
Målsmans/Nära anhörigs adress och telefon under lägertiden - gärna flera namn: 
Namn  

Adress  

Postadress  

Mobil / Kontakttelefon  

e-post  
 
Hälso- och säkerhetsinformation 
Jag kan simma 200 meter  

Jag kan inte äta: 
 

 

Jag är allergisk mot: 
 

 

Jag tog senast 
stelkrampsvaccinering 

 

Sjukdomar, aktuella eller 
genomgångna, av intresse 
för vistelsen 

 

Saker som vi bör veta 
(mörkrädsla, medicinering, 
...) 

 

 
 
 
___________________________________________ 
Målsmans (eller för vuxna egen) underskrift 

Skriv tydligt. 

Vår förmåga att hantera 
akuta situationer kommer 
att vara beroende av den 
här informationen!  


