Skåneäventyr 2016
16-18 september i Wressel

Skåneåventyret 2016 i Wressel
Häng med på Skånes Scoutdistrikts höstäventyr där du får möta scouter från
hela distriktet. Lägerplatsen är Wressel mellan Veberöd och Sjöbo. Under
helgen övar vi paddlingsteknik, allt efter din egen förmåga. Vi kommer även
att ha andra scoutaktiviteter. Vi sover i tält och lagar mat över öppen eld.
Arrangemanget avslutas kl. 14 och vi beräknas vara i Ödåkra ca kl. 15.30 på
söndagen.
Var? Wressel (http://www.scoutkarengripen.se/var-stuga/)
När? Upptäckare 17-18 september. Samling sker kl. 08 på lördagsmorgonen.
Äventyrare och Utmanare 16-18 september Samling sker kl. 17.30.
Kostnad? Upptäckare (lör-sön): 150 kr
Äventyrare och Utmanare (fre-sön): 200 kr
Anmälan: Görs via kårens hemsida www.fl-o.scout.se senast den 10/9.
Utrustning: Kåren har med all gemensam utrustning så som tält och
matlagningsutrustning. Scouterna tar med personlig packning så som sovsäck,
liggunderlag, kläder och matsaker. Detaljerad utrustningslista finns här nedan i
inbjudan. Saknar ni något finns ofta möjlighet att låna istället för att gå och köpa
nya grejer. Hör med släkt, vänner och scoutledare så försöker vi hjälpa till!
Betalning: Alla arrangemang som kåren deltar på eller anordnar behöver gå runt
ekonomiskt. Betalningen sätts in på kårens Bg 502-8980 senast 10 september.
Ange ”scoutens namn, Skåneäventyr” vid inbetalning. Glöm inte att även
medlemsavgiften måste vara betald.
Det finns möjlighet att få hjälp med att betala avgiften för dem som behöver.
Kontakta en vuxen i kåren så hjälper vi till.
Samåkning: För att kunna transportera oss till och från arrangemanget behöver
vi hjälp med skjutsar. Vi är väldigt tacksamma för er hjälp. Meddela i anmälan
hur många scouter ni kan köra (inkl eget barn), så hör vi av oss till er för att
bekräfta de platser som behövs.
Vid frågor
Maila din fråga till info@fl-o.se eller kontakta någon av ledarna.

Med vänlig hälsning Ledarna

Skåneäventyr 2016
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Utrustningslista
□
Scoutskjorta & scouthalsduk
□
Vattentätt skalplagg/ Regnjacka+ regnbyxor
(obligatoriskt med både byxor och jacka)
□
Stövlar eller vattentäta kängor (vi är ute även när det regnar)
□
2 st extra byxor
□
Varm tröja/Fleece
□
Mössa & vantar
□
Keps / solhatt (till skydd mot solen)
□
Underställ ylle/syntet (även att ha under skalplagget när man paddlar)
□
Träningsställ / pyjamas (att sova i)
□
2 st extra Underkläder
□
2 st extra strumpor
□
Varma sockor
□
2 st extra T-shirt
□
Shorts
□
Badkläder
□
Sovsäck (om den inte är så varm, ta ett påslakan att ha inne i
sovsäcken, samtidigt hålls sovsäcken ren)
□
Liggunderlag (EJ LUFTMADRASS)
□
Toalettartiklar (tvål, tandborste, tandkräm, stor handduk)
□
Solkräm (solen bränner på sjön!)
□
Kåsa, djup kåsa, bestick
□
Diskhandduk
□
Kniv (endast om du har knivbevis.)
□
Ficklampa
□
Regnskydd till ryggsäcken/ svart sopsäck
□
Vattenflaska
□
Liten ryggsäck för dagspackning och ett ombyte kläder

Tänk på att märka din utrustning speciellt matprylar, regnställ och stövlar.
Saknar du någon utrustning, hör med kompisar eller dina scoutledare om du kanske
kan låna av dem!
Ta med om du vill
□
Flytväst
□
Musikinstrument
□
Sittunderlag
□
Kamera

