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Tänk dig ett sommarläger  

Fyllt av fantastiska varelser från fantasins underbara värld 

Detta läger kommer i sommar 

Ett läger där du få stifta bekantskap med blandannat Robin Hood, 

Lilla Sjöjungfruns och många fler klassiska Disney figurer  

 

 

 

Sommarenslägret kommer att gå i bästa Disneytema  

med mycket äventyr och skatter! 

 

För att ni ska kunna delta i detta spännande äventyr 

måste ni definitivanmäla er redan nu 
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För Upptäckar-, Äventyrar- och Utmanarscouter (10-18år) börjar årets läger den 1:a 
Augusti och avslutas den 8:e samma månad. Priset ligger på 1700 kronor vilket inkluderar 

allt som sker under lägret samt båtresan till och från Örsö. För Utmanarscouter som deltar i 

förberedelserna till lägret reduceras lägerpriset med hälften. För mer information kontakta 

Lägerchefen. 

För Spårarscouternas(8-10år) del kommer lägret att vara den 5:e-7:e augusti. Priset för 
Spårarscouter i år ligger på 800 kronor, allt inkluderat. 

 

Med i detta utskick följer en packnigslista men även ett hälsokort som MÅSTE FYLLAS I 
och lämnas in till avdelningsledarna. 

Du definitiv anmäler dig genom att betala ovanstående summa pengar till Danderyds 
Sjöscoutkårs Plusgiro nummer 207767-5. Glöm inte att skriva scouten/scouternas namn 
och avdelning vid betalningen.  

Betalningen ska vara inne senast den 25 Maj. Hälsokortet ska vara inlämnat till 
avdelningsledarna eller lägerledningen senast den 18-22 maj vecka 21 (beroende på 
möte).  Hälsokortet kan antingen lämnas in utskrivet eller skickas via e-post till 
lagerchef.orso@gmail.com. 

Löpande information kommer att komma upp på kårens hemsida 
(www.danderyds.sjoscoutkar.se) 

Vid frågor, kontakta din avdelningsledare eller:  
Lägerchefen; David Wikander, tel 076-1688282, lagerchef.orso@gmail.com 
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Utrustningslista Örsölägret  

Skriv ut och bocka av                                       Naturligtvis är vi klädda i scoutdräkt under resan!

 Flytväst  

 Sovsäck  

 Liggunderlag 

 Badhandduk  

 Badkläder  

 Byxor, ombyte  

 Shorts 

 Underkläder, ombyte  

 Långkalsonger  

 Strumpor, ombyte  

 Raggsockor (Gärna ylle) 

 Sysaker  

 Anteckningsbok och penna  

 Ficklampa (med batterier) 

 Toalettsaker  

 Myggmedel  

 Solkräm  

 Näsdukar  

 Bindor (ej för pojkar)  

 Varm pyjamas eller träningsoverall  

 Djup tallrik, STOR mugg (kåsa), bestick 
(ej engångs-)  

 Diskhandduk  

 Kniv (ej för spårarscouter)                     
(är nedpackad under hela resan) 

 Mössa, vantar, halsduk  

 Varm tröja  

 Vindtät varm jacka  

 Gymnastikskor  

 Gummistövlar eller kraftiga kängor  

 Kraftigt regnställ med byxor och huva 
eller sydväst (tänk på att det kan regna 
mycket) 

 Matsäck (se lägerbrev 3) 

Packa i en ryggsäck. Låna en om du inte har någon. Lägret ligger 2 km från 
Waxholmsbåtsbryggan. Glöm inte att märka alla kläder och saker som tas med på lägret. 

Om du har: Kompass, hajkbricka, lägerbålsfilt, musikinstrument och kamera. 

Obs! Mobiltelefon, TV, video, bandspelare, radio, elektroniska spel eller liknande  

får ej medföras av lägerdeltagarna. Sjörapporten bevakas av lägerledningen
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HÄLSOKORT Örsö 2008 
Detta papper behandlas konfidentiellt och förstörs efter lägret. Lämnas in via e-post eller till ledare senast 25 maj

Lägerdeltagarens namn: 

Personnummer:  

Vill ha vidare information: 

Stelkrampsvaccinerad år: 

Allergier mot mat:  

Allergier mot annat:  (Mediciner, 
pollen,insektsbett etc.)  

       

Medicinerat:  

 

Önskar hjälp med medicineringen 
av ledare:       

Ev. sjukdom eller varit utsatt för 
smitta före lägret 

Övriga upplysningar:  (Åskrädd, 
mörkrädd etc.) 

 

Målsman nås under lägertiden på 
följande Adress, telefon, Epost:  

 

Annan kontaktperson 
underlägertiden: (Nås under 
lägertiden på följande Adress, 
telefon, Epost:) 

  

  ___________________________________________ 

___________________________________________ 

Via E-post  ,  Via vanlig post  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 JA           NEJ  

  __________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 


