
Lägerbrev 2 

Atlantis2014 

Nu har Atlantis räknat ihop alla anmälningar och i sommar får vi sällskap av kring 2000 

scouter från Finland, Sverige, Danmark och Israel. 

Resan: 

Vi samlas på Kastrup 26/7 prel. 9.30, vi har inte fått incheckningstid än. Planet, SK1714, 

går 12.10. 

Den 2/8 landar vi, SK1717, 14.05 så preliminär hämtningstid är 15.00.  

Vi får lov att checka in ett bagage, 23kg, /person +handbagage. Tänk på vad som ligger i 

vilken väska så att vi inte får problem i säkerhetskontrollen. Inget farligt eller flytande 

i handbagaget! Handbagageväskan ska kunna fungera som dagspackning på lägret. 

På lägret: 

På lägret bor hela kåren tillsammans, utom utmanarna som bor tillsammans med 

utmanare från flera kårer på samma underläger som resten av kåren. Övernattningen 

sker i tält/vindskydd. Maten lagas gemensamt åt hela lägret av lägerköket och på lägret 

kommer det att bjudas på fyra läckra måltider per dag. 

 På lägerområdet finns både stationära utedass och portabla “bajamajor” för 

lägerdeltagarnas behov. På lägret finns också lägerduschar. 

på området finns ett café, starfish coffee, som säljer lite glass/fika/snask 

 

 

 

 

 

 

 

 



frisk på lägret: 

Som pigg och utvilad orkar du bättre på lägret. I lägerboken som du får på lägret kan du 

läsa tipsen om hur du håller dig frisk! Glöm inte dina personliga mediciner! Vi 

rekommenderar glasögon istället för kontaktlinser. 

Lägersjukvården sköts av utbildad sjukvårdspersonal Ta även med det Europeiska 

sjukvårdskortet om du har ett sådant. 

I Syndalen går vi inte barfota! Det kan finnas kvarglömda ståltrådar och andra vassa 

skräp i terrängen. 

Sträckorna på lägret blir långa och vi rekommenderar ordentliga skor för att undvika 

skavsår. Kring tältområdet och på stranden kan sandaler eller crocs vara bekväma, men 

lämna flipflopsen hemma! 

 

Lägertröjor: 

Lägret har tagit fram två tröjor som finns att beställa direkt på Atlantis hemsida för 

den som önskar. Beställning senast 31/5. Läs mer på www.atlantis2014.fi/prylar 

 

 

 

 

 

 

Lägerbrev 3: 

Kommer på mail i början av juli till de mailadresser ni lämnat vid anmälan. 

Om ni har frågor under tiden så maila svante@kvistofta.com. 


