
Lägerbrev 3 

Bazaar 2018 

 

Nu är det tre veckor kvar till sommarlägret på Sjörröd och vi är 54 

anmälda från kåren som ska åka.  

Lägertiden är 29/7-4/8 för upptäckare, äventyrare och utmanare, 1/8-

4/8 för spårarna. 

Samling på Sjörröd 10.00 oavsett om det är söndag eller onsdag och 

det är viktigt att hålla tiden. Vi kommer inte att få gå in på 

lägerområdet från avlämningsfållan förrän alla våra deltagare är på 

plats. Eftersom det är trångt på platsen uppmanar lägret till en snabb och smidig avlämning. 

Vägbeskrivning finns på hemsidan www.regionlageriskane.se. 

Hämtning lördag 4/8, 12.00 

I samband med att vi anmäler kåren på plats ska vi lämna in ett kårgemensamt medgivande att 

scouterna får finnas på film och foto, hör av er om ni invänder, i annat fall säger vi ok. 

Det går bra att besöka oss på lägret för de som vill men det finns ingen speciell besöksdag 

annonserad. 

Vi kommer inte att ha möjlighet att frysa in kylklampar under veckan 

därför är vi tacksamma om ni som kommer på besök kan ha med er is 

infruset i påsar eller mjölkpaket så att vi kan hålla vår lägerkyl kall. Inga 

klampar som vi behöver lämna tillbaka. 

Lägret kommer att ha en egen valuta för att minimera 

kontanthanteringen. I ett växlingskontor på området går det att köpa 

klippkort med kontanter/swish/kort och detta klippkortet används sedan i 

lägercaféerna. Café/kiosk tar swish i mån av täckning. 

Kåren bor i kluster 32 tillsammans med Landskrona KM, Utmanarna bor i 

UtRev3 tillsammans med Landskrona KM, Wä och Ottarp. 

Vanlig lägerpackning gäller, glöm inte badkläder och myggmedel. Vi tar 

med gemensamma matgrejor. 

För dig som ännu inte har betalt är det hög tid, avgiften sätts in på kårens 

bankgiro 129-3554.  

Vi finns i scoutstugan för att packa lägersläpet med tält och grytor på 

onsdagen den 25/7 med start 18.00 om ni har några frågor. 
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