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Dags för sommarens läger!  

Under lägret kommer scouterna bland annat att besöka Borås djurpark, sova i tält, vara med 

på 5-kamp samt många spännande och intressanta aktiviteter! På lägret kommer scouterna 

träffa andra scouter i åldrarna 8 - 11 år från hela Västra Götalands scoutdistrikt. 

 Info Kommentar/Tillägg 

Starttid och plats: 1 Juni, kl 17.30 vid 
scoutstugan i Skultorp 

Vi samlas fredag kväll 1 juni vid scoutstugan i 
Simsjön.  

Den som vill kan åka direkt till lägerplatsen.   

Sluttid: 3 Juni, kl.15.00 på 
lägerplatsen.  

Vid ev. samåkning är vi tillbaka tidigast kl. 17.30 
vid scoutstugan.  

Transporter: Samåkning så långt det är 
möjligt, samling vid 
stugan i Skultorp. 

Det tar ca 2 timmar att åka till lägerplatsen.   

 

Plats: Scoutgården Apelhult 
söder om Borås. 

Apelhult ligger 1 mil utanför Kinna i Sjuhärad.  
Mer info: www.vastgotascout.se/apelhult/ 

Vi sover i tält som kåren har med sig. 

Anmälan: Senast söndag 29 april  Antingen med inlämnad anmälningslapp eller på 
mail med samma info som i anmälan till 
amanleitner@hotmail.com 

Kostnad: 250 kr (kostnader för 
transport ingår inte) 

Betalas in via PG 329546 - 6 (Skövde-Skultorp), 
eller swish: 073 963 9023 

Mobilen: Barnens mobiltelefoner lämnas hemma. Ring någon av oss ledare om ni vill 
komma i kontakt med ditt barn.  

Hjälp av föräldrar: Det vore tacksamt om du som förälder är med och hjälper till med t ex 
matlagning och ev. även vid de aktiviteter som genomförs under helgen. Det 
handlar inte i första hand om att vara med dina egna barn under aktiviteterna 
utan att vara allmänt behjälplig under helgen.  

 

 Utrustningslista 

Tänk på:  

 Scouterna ska packa själva, du som förälder ser till att rätt prylar är med.  

 Märk alla prylar med namn. 

 Packa prylarna i påsar (gärna tygpåsar, i annat fall plastpåsar) dela in i nattkläder, 
matgrejer, ombyte, badkläder, mm. 

 Lämna scoutens mobiltelefon hemma.  

 Ta inte med för mycket pengar, enda stället som det går att handla något på är i 
Borås djurpark.  

 Alla prylar på listan ska med (packas ned eller ha på sig). 
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Packat 
ner 

Utrustningslista 

 Scoutskjorta/Scout t-shirt och halsduk (om man har) 

 Grova skor 

 Sandaler/motsv. 

 Mugg/kåsa 

 Djup tallrik 

 Sked, gaffel, kniv 

 Diskhandduk 

 Sittdyna 

 Tandborste, tandkräm, liten handduk  

 Tvål, hårborste, schampo 

 Ev. mediciner 

 Plåster 

 Nattkläder 

 Sovsäck 

 Liggunderlag 

 Kudde (om man vill) 

 Två 3 liters plastpåsar 

 Varm tröja 

 Tunn långärmad tröja 

 Vindtät jacka 

 2 Långbyxor 

 Grova skor 

 Gummistövlar 

 Regnjacka och regnbyxor 

 Underställ 

 Mössa och vantar 

 Raggsockar/Varma och tjocka strumpor 

 Mygg och solsalva 

 Keps 

 1 par Shorts 

 T-shirtar 

 Trosor/kalsonger 

 Strumpor 

 Vattenflaska 

 Badkläder 

 Badhandduk 

 Morakniv/motsv. (om scouten har knivbevis) 

 Ficklampa 

 Kramdjur/gosedjur 

 Liten ryggsäck (behövs under dagsaktiviteterna för att få med vattenflaska och 
ev. regnkläder) 

 Kamera (om man vill) 

 Pengar (om man vill) 

 Glatt humör! 
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Anmälan: 

Deltagarens namn: _______________________ 

Ev. allergi eller annan viktig information: 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

Är scouten simkunnig? JA___ NEJ___ 

Kan scouten simma 200 m? JA___ NEJ___ 

 

Telefonnummer till närmast anhöriga 1-3 juni: 

 

Tfnr:__________________ 

Till vem: (Namn, mamma/pappa)  

 

_________________________________________ 

 

Jag/vi som föräldrar följer med och hjälper till under lägret:  

(ange namn)________________________________ 

 

Målsmans underskrift:  

 

______________________________ 
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