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IVÖ-2014
NU NÄRMAR SIG DET STORA ÄVENTYRET!

Nu börjar det närma sig för fyra härliga dagar tillsammans på Ivö. I detta sista
lägerbrev står all den info ni behöver om lägret. Är det något ni undrar över går det bra
att kontakta ledarna/kontaktpersonerna för de olika avdelningarna. Sist i brevet finner
ni en packlista som kan vara bra att använda när ni packar.

Inryckning
Söndag 27/7 Var och en tar sig själva till Ivö. Samåk gärna. Mellan 08.00-09.00 samlas
kåren på parkeringen vid Ivöklack. Packningarna fraktas till lägerplatsen med släp från
parkeringen på Ivöklack. Scouterna går tillsammans med sina ledare till lägerplatsen.
Vill föräldrarna följa med till lägerplatsen och säga hej då går det bra, annars görs detta
på parkeringen. Parkering sker vid Ivöklack då det inte finns plats vid lägerområdet.
Utryckning
Måndag 28/7 Bävrarna rycker ut från lägret 19.15 men det är frivilligt att stanna kvar
på kvällens lägerbål som börjar 20.00 tillsammans med sina föräldrar. Lägerbålet varar
i cirka en timme. Scouterna och deras packning hämtas på lägerområdet. Packningen
kommer inte att transporteras till parkeringen med släp. Parkering sker vid Ivöklack
Onsdag 30/7 Utryckning sker 16.00 och scouterna och deras packning hämtas av
föräldrarna på lägerområdet. Packning kommer inte att transporteras till parkeringen
med släp. Parkering sker vid Ivöklack då det inte finns plats vid lägerområdet.
Besöka lägret
Vill ni komma och besöka lägret så passar det bäst om ni kommer måndag kväll efter
18.00, då är inte scouterna på programpass och kvällsmaten är överstökad. Vi kommer
att ha lägerbål på måndagskvällen 20.00 och ni får gärna stanna och vara med. Men vi
ser helst att ni lämnar lägret när lägerbålet är över eftersom scouterna då skall göra sig
klara för natten. Besökare kan ta med egen picknickkorg. När ni kommer så skall ni
parkera bilen vid Ivö Klack.
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Tänk på
Kåren tar inte ansvar för elektroniska produkter såsom mp3-spelare och mobiltelefoner,
kameror osv. eller andra värdesaker.
Det kommer inte finnas möjlighet att ladda mobiltelefoner mm.
Fickpengar
På lägret kommer det inte att finnas någon kiosk. Så några pengar behövs inte.

Kontakt under lägret
Det går att ringa till lägret på telefonnummer: 0725-31 28 99 (Karl-Johan Stridsberg)
mellan 08:00-09:00 och 17:00-18:00 under resten av dagen går det att lämna
meddelande, dessa kollas två gånger per dag.
Blogg
Om tekniken håller så kommer vi att blogga från lägret. Du hittar bloggen här
http://blogg.kristianstadscout.se
Glöm inte att gilla oss på Facebook

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning till lägerområdet finns vid parkeringen på Ivö klack

Har du frågor innan lägret så kan du ringa dessa ledare
Bäver: Monika Svensson 0703-05 41 20
Spårare: Sven Jönsson 0705-22 80 61
Upptäckare: Linda Larsson 0702-66 61 68
Äventyrare: Håkan Nilsson 0722-23 28 94
Utmanare: Lina Jönsson 0730-48 11 03

Vi ses på Ivö!
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Utrustningslista
I ryggsäcken/eller stor väska
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sovsäck och liggunderlag (ej luftmadrass)
Sovkläder, t.ex. träningsoverall eller mysdress
Underkläder och t-shirts för hela lägret
Varm tröja
Jacka
Strumpor och sockor
Lättare skor, t.ex. gympaskor eller sandaler
Regnkläder, byxor, jacka
Byxor och shorts
Tvättsaker: tandborste, tandkräm, tvål, schampo och handduk
Badsaker: badkläder och handduk
Matsaker: matkåsa och drickskåsa, kniv, gaffel och sked, diskhandduk
Enklare sjukvårdsaker: plåster, myggmedel och skoskavstejp
Kniv och hajkbricka (ej bäver & spårare)
Stövlar och kraftiga skor eller kängor.
Arbetshandskar

På dig själv:
o
o
o

Scoutskjorta, halsduk och sölja/Bävertröja
Oömma shorts eller byxor
Skor

Bra att ha med:
o
o
o
o
o
o
o
o

Penna, papper, vykort och frimärke
Kamera
Vattenflaska
Gosedjur
Solskydd, t.ex. keps och solkräm
Kudde
Kortlek
Ficklampa, kolla batterierna

Det blir lättare om man packar i sk. packpåsar, matsaker i en packpåse, underkläder i
en annan.
Packa din ryggsäck själv så att du vet vad du har med dig!

