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SJÖRÖD RUNT 2013

ÄR DU REDO
FÖR ETT AMAZING RACE?

I sommar åker vi på läger
för att utforska världen.

Med hjälp av ledtrådar tar vi oss till
olika länder i fem olika världsdelar.

Där kommer vi att utforska olika kulturer
och utmanas av olika uppgifter.
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VILKA ÅKER NÄR PÅ LÄGRET?

Hindås scoutkår

Äventyrarscouter (12-15år) 27 juli – 3 augusti

Upptäckarscouter (10-12år) 27 juli – 3 augusti

Spårarscouter (8-9år) 31 juli – 3 augusti

Ledare och föräldrar

Andra scoutkårer från olika förbund i hela Sverige,
men främst från Skåne.

VART SKA VI ÅKA?

Från Hindås hela vägen
till sydöstra delen av
Sverige i närheten av
Simrishamn

Hindås

Sjöröd
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VAR SKA VI VARA?

Sjöröd
är Södra Skånes
Scoutdistrikts lägerområde
på Österlen.

Sjöröd ligger strax utanför Simrishamn
vid foten av Gyllebosjön.

Det är bara några meter ifrån
lägerområdet till sjön. I sjöns norra
ända finns en badplats med
sandstrand och kiosk. På och omkring
lägerområdet finns det vacker och
varierande natur.

HUR BOR VI? VAR ÄTER VI?

Hindås har en egen by.
Spårare och Upptäckare
sover i tält
Äventyrare och ledare
sover i vindskydd

Vi bygger matsal, diskställ, portal

Vi lagar mat över öppen eld

Matlag hjälper till i köket
med matlagning och disk.
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PROGRAM FÖR EN DAG
 Väckning

 Morgonbestyr, städa tält

 Frukost Matlag i köket

 Samling

 Programpass

 Lunch Matlag i köket

 Programpass

 Fri tid med lek och pyssel

 Middag Matlag i köket

 Fri tid

 Kvällsaktivitet

 Kvällsmat

 Natti natti

HUR ÄR DET PÅ LÄGER?

Någon som vill berätta om

 Att sova i tält

 Att ha samling i byn

 Att jobba i matlag

 Att gå ut på programaktiviteter

 Att vara med på lägerbål

 Att mysa och ha egen tid i byn

 Att vara med på temadag
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FRI TID

 Slappa och mysa

 Bygga

 Leka

 Besöka Café och köpa godis, fika och glass

 Göra olika hantverk

 Bada

BESÖK?

Kom gärna på besök!!!

Ring och meddela när ni tänker komma så vi kan
tala om exakt var vi är.

Lämpligaste dag för besök meddelas då
programmet för lägret är klart
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KONTAKT?
Lägeradress

Meddelas i infobrev under våren

Skicka gärna ett kort eller brev

Akut kontakt

Telefonnummer till ledare och lägerledning
meddelas i infobrev under våren

HUR FÖRBEREDER DU DIG?

 Två förberedande möten under våren
 Uppgifter kommer från lägerledningen

 Utrustning
 Packlista kommer

 Låna prylar

 Lägerpengar (växel, högst 150kr/75kr)

 Mer info kommer via mail
 Exakta tider för avfärd

 Transporter

 Föräldrahjälp önskas före, under och efter lägret
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VAD KOSTAR DET?

Läger inklusive mat

 750 kr (spårare)

 1500 kr (upptäckare, äventyrare, utmanare, ledare
och scoutföräldrar)

SAMT

Kostnad för transporter av material och scouter till och
från lägret

 ca 450kr /deltagare

NÄR SKA ANMÄLAN GÖRAS?

Preliminäranmälan 24 februari

Definitivanmälan 31 mars

Anmälningsavgift inbetalas senast 31 mars

Om inte den preliminära anmälan återtas innan den 31
mars så antas den vara definitiv denna dag. Därefter
måste avgiften betalas oavsett om scouten kommer
eller inte.
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HOPPAS ATT JUST DU
KOMMER MED PÅ
AMAZING RACE I

SOMMAR!!


