
Sommarlägret Ö 2021 – Lägerbrev
Roligt att just du är anmäld till årets sommarläger som vi
VIkingaflickor ordnar tillsammans med Vikingarna, Porkala
och Sailors! Ö 2021 på Stora Bredskär kommer att bli en
oförglömlig upplevelse med inslag av tropiska äventyr från de
sju haven, skattjakter och sjörövarhistorier. Med detta lägerbrev följer all
information om skjutsar, utrustning, regler m.m. som ni behöver veta.

Vi sover i tält. Om du är äventyrsscout, spejare eller explorer, får du ta med dig ett
eget tält om du vill, kåren har även tält med sig så ingen panik om ni inte äger ett.
Vargungarna sover alla i kårens tält. Man tar själv med sig sin sovsäck, sitt
liggunderlag och övrig utrustning (lista längre ner). Maten tillagas och avnjuts
utomhus. På programmet i år står självklart äventyr och eventuellt en och annan
skattjakt. Det blir också en hel del segling, lägerbål och allt sånt som hör scoutläger
till.

SKJUTSAR TILL OCH FRÅN LÄGERPLATSEN

Lägerlängden varierar på basen av vilken åldersgrupp man hör till. Vargungarna har
läger 25–26.7, Äventyrsscouterna 25–28.7 och Spejare och Explorerscouter 25-31.7.

Till lägret:

På söndag 25.7 kl. 09�00 ordnas båttransport till Stora Bredskär för alla
Vikingaflickornas deltagare. Transporten ut till Stora Bredskär sker med båt från
Hirsala ångbåtsbrygga nere i Långvik. Se vägbeskrivning nedan.

Från lägret:

Deltagarna transporteras efter lägret tillbaka till ångbåtsbryggan, där de ska mötas

av egen skjuts:



Vargungarna är klara att hämtas måndag 26.7 kl. 19�00.

Äventyrsscouterna är klara att hämtas onsdag 28.7 kl. 19�00.

Resterande deltagare är klara att hämtas lördag 31.7 kl. 14.00.

VÄGBESKRIVNING TILL ÅNGBÅTSBRYGGAN

Adressen till avlämningsplatsen är Tavastövägen 115. Kör ner till Långvik med
Hirsalavägen. Kör tills vägen tar slut. Där finns en inhägnad parkeringsplats, kör
förbi den och sväng till vänster. Det står Ängeslandet på skylten. Följ sedan
lägerskyltarna längs sandvägen (ca 1,6 km) till ångbåtsbryggan. Scouterna avlämnas
vid en grind (det finns inte plats att köra in på parkeringsplatsen).

DELTAGARAVGIFT

I bekräftelsemeddelandet du fick då du anmälde dig meddelades att
deltagaravgiften betalas in på kårens konto senast den 24.5.  Om du ännu inte betalt
avgiften ber vi dig göra det omgående.

Konto: IBAN: FI28 4055 5250 0022 48 (Aktia)

Mottagare: Sjöscoutkåren Vikingaflickorna rf

Belopp:

Vargungar 50€ (lägertid 25–26.7.2021)

Äventyrsscouter 100€ (25–28.7.2021)

Spejare & Explorerscouter 150€ (25–31.7.2021)

Meddelande: Förnamn Efternamn läger



SÄKERHET

Varje scout ska ha en namngiven kontaktperson som kan hämta vid eventuellt
sjukdomsfall. Om denna person under lägret är någon annan än den som är anmäld
i kuksa måste man meddela det till kårens kontaktperson. Om du känner dig
krasslig måste vi tyvärr be dig stanna hemma och meddela kårens kontaktperson att
du blivit sjuk.

FRÅGOR

Vid frågor kan man kontakta

Vikingaflickornas kontaktperson:
Chrisse Lassenius: chrisse.lassenius(at)vikingaflickorna.fi, 040 715 7360

På grund av rådande pandemi kommer lägret i år inte att ha någon besöksdag.

Hälsningar från lägerstaben!

*********************************

PACKNINGSLISTA:

Märk alla dina saker med ditt namn. Packa allt i en och samma väska. Du måste
kanske bära din väska en bit och då är det lättare med en stor väska än många små.
En förälder kan hjälpa dig på traven – men packa själv, så du vet var i väskan
sakerna finns! Skriv gärna ut listan och kryssa för det du har tagit med.

▢ Scouthalsduk
▢ Scoutskjorta/kårtröja om du har
▢ Sovsäck
▢ Kudde/Dynvar (du kan lägga en tröja eller fleece i den så har du dyna på

lägret)
▢ Liggunderlag
▢ Regntäta kläder, regnrock och -byxor



▢ Gummistövlar (kolla före lägret att de är i rätt storlek) eller
vattentäta vandringsskor som du har gått in

▢ Springskor eller andra bekväma, ordentliga skor

Kläder:
▢ Jacka (vindtät)
▢ Vindtäta byxor
▢ Ylletröja eller fleecetröja
▢ Långkalsonger
▢ Sockor (att ha i stövlarna eller under kyliga nätter)
▢ Mössa och vantar, halsduk eller buff
▢ Solhatt/skärmmössa
▢ Långärmade tröjor
▢ Långbyxor
▢ T-skjortor (inte bara linnen utan sådana som också skyddar axlarna mot

solen)
▢ Shorts
▢ Underkläder
▢ Strumpor (några extra par är alltid bra!)
▢ Pyjamas och litet kramdjur om det behövs

Övrigt
▢ Matkärl: Två djupa tallrikar, en mugg av plast (inte engångs!), bestick och

kökshandduk i en märkt tygpåse (märk också alla kärl och handduken)
▢ Vattenflaska
▢ En mindre ryggsäck för patrullrådd och övningspass
▢ Handduk
▢ Simdräkt
▢ Toalettgrejer i en necessär (tandborste, tandkräm, egen tvål för

saltvattenbruk om du har (lägret har tvål och schampo för saltvattenbruk
som man får använda).  Välj gärna miljövänliga produkter!

▢ Liten, personlig förstahjälpen påse och ett paket näsdukar  (t.ex. liten
minigrip-påse innehållande 2 förbandsrullar och några plåster)

○ Eventuella personliga mediciner och anvisningar
○ Värkmedicin som du är van vid (t.ex. paracetamol eller ibuprofen)
○ Ev. antihistamin, t.ex. cetirizin (om du är känslig för t.ex. gräs eller



myggor)
▢ Solkräm
▢ Flytväst (om du har)
▢ Fick- eller pannlampa + extra batterier
▢ Scoutkniv (ej för vargungar) med ordentligt fodral och märkt med namn, både

scoutkniven och fodralet
▢ Kompass (om du har)
▢ Anteckningsblock och penna
▢ Sittunderlag
▢ T-skjorta i ljus färg att göra tygtryck på

Du kan också ta med
▢ Remsandaler eller “crocs”
▢ Solglasögon
▢ Myggmedel (mot myggor och mot kliande myggbett)
▢ Öronproppar
▢ Scoutsångbok
▢ Annat du tror att du kan behöva (t.ex. spelkort, strandspel etc.)

obs!

Du tar med din telefon på egen risk. Se till att skydda telefonen mot sand, fukt och
andra lägerobekvämligheter. Observera att scoutförsäkringen inte täcker om
telefonen går sönder och att det inte kommer finnas möjlighet att ladda telefonen
under lägret. Vi rekommenderar att vargungar och äventyrsscouter lämnar sin
telefon hemma. Om telefonsamtal (hem) behövs går det att ordna.


