
 

Hej alla glada sjöscouter! 

Nu är det bara en vecka kvar till årets SOMMARLÄGER på Brännö och vi är i skrivande stund 115 scouter 

anmälda från de tre kårerna! 

MATMATMATMAT    

Under veckan så kommer vi ha ett scout-köksteam som lagar majoriteten av maten så att vi ska kunna vara 

ute på äventyr så mycket det bara går. 

Men diska det kommer alla få göra så det är viktigt att du har med dig matsaker som är enkla att diska och 

som klarar av en veckas scoutläger. 

BOENDETBOENDETBOENDETBOENDET    

Självklart kommer vi att bo utomhus i tält som sig bör när det är svensk högsommar. Det är då extra viktigt 

att du har med dig en sovsäck som klarar av utomhustemperaturen och även att du har packat ner extra 

påsar i din ryggsäck så allt är tort om regnet skulle dyka upp. 

Har du eget tält och vill ha med det så är det naturligtvis ok men det kommer finnas tält till alla! 

TRANSPORTERTRANSPORTERTRANSPORTERTRANSPORTER    

Vi åker gemensamt ut till Kårstationen på Brännö både med egna båtar och med Challebåten. 

Samling kommer att ske på Saltholmen på måndag morgon klockan 09:00klockan 09:00klockan 09:00klockan 09:00 och alla kommer att åter vara 

på Saltholmen igen på fredagen klockan 16:1klockan 16:1klockan 16:1klockan 16:16666. 

Helgen innan och efter lägret så kommer ledare och äldre scouter ha möjlighet att vara ute och förbereda 

och hjälpa till med rivningen. Det är viktigt att alla meddelar detta så det finns mat åt alla! 

EL OCH ELEKTRONIKEL OCH ELEKTRONIKEL OCH ELEKTRONIKEL OCH ELEKTRONIK    

Vi är medvetna om att scouter idag har med sig minst var sin elektrisk pryl var, mobiltelefoner, kameror 

eller musikspelare. Detta är helt okej men alla ska vara medvetna om att lägret kommer inte ta ansvar för 

dessa och det kommer finnas ytterst få laddstationer så vi rekommenderar att onödiga prylar stannar 

kvar avstängda i väskan under dagarna. 

ssssommarlagerommarlagerommarlagerommarlager....gsjo.orggsjo.orggsjo.orggsjo.org     

På baksidan hittar du packlistan! 

  
Se väl för utSe väl för utSe väl för utSe väl för ut    

Anderz ”Krabban” Hellgren – Göteborgs Sjöscoutkår 

Bo ”Bobbo” Olofzon – Viggbyholms Sjöscoutkår 

Simon Dürsch  - Pfadfinderstamm Fredy Hirsch VCP-Kreuzberg 

INFORMATION TILL SOMMARLÄGRET 



 

 

PACKLISTANPACKLISTANPACKLISTANPACKLISTAN    

Detta ska vara packat i en bärbar ryggsäck 

Vattenflaska 

Keps/Solskyddshatt 

Flytväst (om du vill ha din egen) 

Sovsäck och örngott (kläder kan bli kudde) 

Liggunderlag 

Pyjamas och Gosedjur 

Underkläder och strumpor 

Tröjor/Linnen 

Extra byxor – jeans och shorts 

Badkläder samt badhandduk 

Varm tröja 

Mössa + vantar (kan vara skönt om det skulle bli kallt på nätterna). 

Regnställ 

Stövlar 

Hygienartiklar: tvål, schampo, kam eller borste, tandborste, tandkräm, plåster, handduk 

Tallrik, minst en djup, bestick, kåsa eller mugg samt kökshandduk 

Nål och tråd (för märkessömnad) 

Påsar till smutstvätt 

Liten ryggsäck för utflykt/övernattning, gärna vattentät 

Lägerbålsfilt 

Ficklampa 

Myggmedel 

Solskyddskräm 

Scoutkniv för de som har knivbevis 

 

Glöm inte att packa din väska själv, gör dina föräldrar det så glömmer det säkert något viktigt! 

OBS!!!OBS!!!OBS!!!OBS!!!    

På grund av rådande omständigheter då det är totalt eldförbud just nu så får eld- eller tändgrejer 

EJ medtagas! Så som tändstickor, eldstål eller dylikt! 

Även om Du är ansvarsfull så kan det finnas yngre scouter med som ”bara” vill testa och branden 

är ett faktum! 


