Fleninge-Ödåkra Scoutkår
www.fl-o.se

Utrustningslista för Vårläger på Sonnarp 2015
Här kommer en rekommendation på utrustning till Vårlägret från Fleninge-Ödåkra
Scoutkår. Om det är något ni undrar över är ni välkomna att maila eller ringa någon av
oss ledare. Packa i mindre packpåsar, då blir det enklare att hitta och hålla ordning.
Märk dina saker väl. Årets tema är Astrid Lindgren.
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Sovsäck (tänk på att våren kan vara kall, så ta med en varm sovsäck eller en extra filt)
Liggunderlag
Kudde (Om du vill)
Pyjamas (gärna underställ med tröja och långkalsonger. Även mössa är bra att ha.)
Necessär; Tandborste, tandkräm, tvål, ev. medicin etc.
Liten handduk

Äta (märk dina matsaker väl)
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Större matkåsa/tallrik av plast
Drickskåsa/Plastmugg
Bestick
Diskhandduk

Göra
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Oömma kläder efter väder
Scouttröja/skjorta om du har
Extra tjock tröja, gärna i ull eller fleece.
Strumpor (gärna i ull-blandning då ull håller foten varm även om det blir blött)
Regnkläder
Kängor/Stövlar/Gympaskor
Vantar, Mössa (det kan bli kallt på kvällen)
Ficklampa
Vattenflaska
Kniv (om du har tagit knivbeviset)
Penna och papper
Liten ryggsäck att ha för dagsutflykter
Badkläder och handduk (valfritt)

Övrigt
Godis- Det finns en kiosk på lägret som har öppet några timmar om dagen. Barnen får lov att
ta med pengar för att kunna handla där, men vi rekommenderar en maxgräns på 100kr. Tas
eget godis med gäller som vanligt max två av barnets knytnävar.
Mobil- Det kommer finnas mobiler på plats och igång under hela helgen som ni kan nå oss på
och som scouterna kan låna om de önskar ringa hem. Egna mobiler tas med på eget ansvar.
Jourmobiler under helgen:

Kristin Svensson – 0709-82 91 65
Cecilia Nilsson – 0730-74 27 86
Tim Swedin – 0733-96 26 59

