
 

Nu är det äntligen dags - årets kårläger på Sundet!!! 

Lägret kommer i år att gå av stapeln  

25-27 maj. Årets tema är Riddare! 

 

SAMLING 

Spårare samlas vid Scoutgården Riddarsten kl 11.00 

på torsdagen. Vi hoppas att ni föräldrar ställer upp 

och kör till och från lägret. Tag hjälp av avdelnings-

ledarna för att ordna samåkning på bästa sätt. Det är 

begränsat med utrymme för bilar vid Blommaskog så 

samåkning är nödvändigt! 

 

AVSLUTNING/BESÖK 

Föräldrar, syskon och vänner är välkomna att besöka 

lägret lördagen 27 maj kl 13.00 vid Sundet. Det blir 

tipspromenad till lägerområdet, med start från 

Blommaskog något tidigare. 

 

Fram till kl 13.30 finns möjlighet att besöka 

lägerområdet innan vi gemensamt river lägret. Vi ser 

gärna att föräldrar är med och hjälper scouterna.  

 

Runt kl 14.30 har vi en gemensam avslutning och 

startar därefter hemfärden (ca kl 15.00). 

 

ANMÄLAN 

Anmälan sker genom att lägeravgiften 400 kr 

inbetalas senast 30 april. Antingen på pg 62 62 89-3/ 

Lerums Scoutkår eller via Swish till Peter Brinkeby, 

0704-56 85 52. Därefter tillkommer en extra avgift 

på 100 kr, dvs totalt 500 kr i lägeravgift. 

 

Skriv "Kårläger", samt ange; 

 scoutens namn 

 avdelningsnamn  

(Fjärilarna, Myrorna eller Getingarna) 

 ev. specialkost/allergi.  

 

Anmälan sker endast på detta sätt. Då vi tvingas binda 

upp oss med kostnader för lägret återbetalas inte 

lägeravgiften med återbud inom en vecka före lägret. 

 

VÄGBESKRIVNING 

Kör mot Slätthult, vidare mot Vällsjön. Fortsätt förbi 

Lilla Härsjön mot Blommaskog/’körvägens’ slut. 

Därifrån är det ca 1,5 km vandring på (snitslad) stig 

fram till Sundet.  

Lat: 57°44'30.0"N, Long: 12°22'28.2"E 

Koordinater Google maps 57.741661, 12.374496 

 

Se länk från Riddarsten till Sundet eller 

http://www.lerumsscoutkar.se/stugor/sundet/ 

PARKERING VID BLOMMASKOG 

Parkera längs vägen och på dess lediga 

’timmerupplagsytor’. Kör och parkera ej bilar på 

ängen/gräset. Då det är ytterst begränsat med 

utrymme för bilar vid Blommaskog så är samåkning 

nödvändigt! 

 

Lat: 57°44'15.4"N, Long: 12°21'55.4"E 

Koordinater Google maps 57.737610, 12.364112. 

 

 

KLÄDSEL 

Scoutskjorta (för den som har), i övrigt oömma kläder. 

På fötterna rejäla stövlar eller kängor. 

 

PACKNING I RYGGSÄCK (packa vattentätt) 

 sovsäck och liggunderlag 

 sovkläder, underställ 

 varm tröja 

 extra ombyte 

 mössa, vantar 

 regnställ / skalkläder  

(både byxa och jacka) 

 stövlar / kängor 

 toalettsaker 

 badkläder 

 bestick, kåsa och 2 st tallrikar (ej engångs) och 

diskhandduk i matpåse  

 sittunderlägg 

 myggmedel/myggnät,  

 plåster/första förband 

 penna  

 ficklampa 

 liten kudde för den som vill 

 riddarutstyrsel (för den som har och vill) 

 ev. kamera 

 ev. medicin 

 ev. godis för max 30 kr, ej ”pappersgodis” eller 

innehållande nötter 

 

Ta EJ med drickor, chips, nötter eller liknande.  
 

Mobiltelefon kommer att finnas på lägerområdet, tag 
därför EJ med egen mobiltelefon!  
 

Kontaktpersoner för Spårare är: 

Peter Brinkeby 0704-56 85 52 

Lisa Magnusson 0709-22 40 45 

Per Hedström  0703-86 88 82 

 

DU FÖRÄLDER!!! 

Vi behöver din hjälp i köket eller med andra 

lägersysslor samt hjälp med upprustning av 

fastigheten. Ni som kan och vill hjälpa till, e-posta 

foraldraforeningen@lerumsscoutkar.se. Vid frågor 

ring Hanna Thiel Hendén, 0708-82 08 06.  

Tack för att vi får anmälan i god tid! 
Det underlättar planering av mat, tält och program. 

Tack för att ni respekterar att ängen vid 
Blommaskog är till för vall och inte bilar. 

 

https://www.google.se/maps/dir/Riddarstensv%C3%A4gen,+443+33+Lerum/57.741628,12.374561/@57.7597459,12.2479106,15641m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x464ff808404e3b29:0xc86c96c70d42c6d6!2m2!1d12.2613034!2d57.7773032!1m0
http://www.lerumsscoutkar.se/stugor/sundet/
mailto:foraldraforeningen@lerumsscoutkar.se


 

 
 

 

 

 

 

VI SES!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPÅRARE 

 

 


