
Lägerbrev 3 

Atlantis2014 

Detta är sista lägerinformationen som kommer innan vi träffas på Kastrup. 

Den mytologiska ön Atlantis sägs ha varit det mäktigaste riket på jorden innan den sjönk 

ner i havet. Riket var en, för sin tid tekniskt avancerad stormakt och en krigisk stat 

med maktlystna invånare. Det här sägs ha upprört gudarna som såg till att imperiet 

försvann ner i havet. 

Enligt legenden var Atlantis en kontinent fylld av guld, med fantastiska hamnar, kanaler 

och gigantiska murar. Många kungar och icke kungar drömde om att lägga vantarna på 

guldet. Det finns fortfarande de som letar efter den försvunna ön och guldet. De 

undersöker satellitbilder och ekolodar havsbotten, allt för att hitta ruinerna. 

Resan: 

Vi samlas på Kastrup 26/7 9.30 för att flyga mot Helsingfors 12.10, SK1714. Alla reser 

i scoutskjorta. 

Ni ska ha med er ett lunchpaket för lördagslunchen som vi kan äta när vi sitter och 

väntar på att planet ska lyfta. Tänk på vad ni får ta med er genom säkerhetskontrollen, 

vi löser drickan på plats. Nästa mat blir på lägret vid sjutiden.  

Vi får lov att checka in ett bagage, 23kg, /person +handbagage. Ha inga lösa pinaler. 

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. 

Den 2/8 landar vi, SK1717, 14.05 och räknar med att vara ute genom grinden 14.30. 

Hämtning i ankomsthallen.  

Lägret har bett att få in alla passnummer innan lägret, maila dem till 

svante@kvistofta.com senast 20/7! 

Senast den 20:e ska ni som ännu inte har fyllt i hälsokorten på vår hemsida göra det.  

Utrustningslista finns på hemsidan www.kvistofta.com. 

Fickpengar: Ni som har beställt tröjor från lägret ska ha med pengar till detta. På 

lägerområdet finns en kiosk där man kan handla en glass. 

mailto:svante@kvistofta.com
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Kontakt: Om någon på hemmaplan behöver 

få tag på oss under veckan så har vi, i mån 

av laddning, mobil 0767-655 766 (Svante). 

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. Tänk på att märka era prylar, allt blir lättare att hålla ordning på 

då. 

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


