
 

 

     Lägerbrev 3 

 

Du är anmäld till Camp in Camp! 
Snart är det dags för sommarens stora scoutäventyr! Vi i lägerkomittén längtar som bara den och 

hoppas att du också är laddad till tusen för en häftig vecka. I det här brevet, som är det sista som 

delas ut innan lägret, får du all praktisk information du behöver för att stå redo när lägret drar igång.  

 

Inryckning Fredagen den 29 juli mellan 10.00 och 11.00 sker inryckning till lägret. 

För att undvika trafikstockning efter avlämning går det att köra vidare 

först efter klockan 11.00. 

Utryckning Torsdagen den 4 augusti någon gång efter 22.00 på parkeringen vid Kristianstads 

 högskola hämtar ni scouterna. Eftersom vi avslutar veckan med att åka till lägret i 

 Rinkaby för en dag och vi inte vet exakt när bussen lämnar området, kommer en mer 

 exakt tid för att hämta scouterna att meddelas på vår lägerhemsida senast samma kväll.  

Hitta dit Kör från Kristianstad mot Arkelstorp. I Arkelstorp kör ni rakt fram över den större 

 vägen och fortsätter cirka 14 km (på Mjönäsvägen). Då är det dags att svänga höger in 

 på  Filkesbodavägen och fortsätta cirka 1 km. Vägen kommer att vara skyltad. Se 

 www.campincamp.wordpress.com/hardvara för lägerplatsens exakta position på en 

 karta. Tänk på att samåka!  

Besök Det går bra att besöka Camp in Camp. Någon officiell besöksdag finns inte, men det 

är säkrast att träffa på scouterna på lägerplatsen under kvällstid. 

Elektronik Mobiler, mp3-spelare etc. tas inte med av deltagare. Lägret tar inte ansvar för, och har 

ingen möjlighet att, ersätta personliga saker som går i sönder. 

Telefon Om ni i nödfall behöver komma i kontakt med någon på lägret kan ni nå lägerchef 

Sven Jönsson på telefon 0705 – 22 80 61. 

Post Att få post på lägret brukar vara roligt för scouterna. Lägrets postadress kommer 

under sommaren att läggas upp på lägerhemsidan. 

Rivning När alla scouter åker till Rinkaby den 4 augusti står lägret kvar i Filkesboda och 

behöver rivas samma dag. Till detta behöver vi er föräldrars hjälp! Hör av er till Håkan 

på e-post: hakan.nilsson@kund.biknet.se om ni har möjlighet att hjälpa till.  
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Utrustningslista 

I ryggsäcken 

 Sovsäck och liggunderlag 

 Sovkläder 

 Underkläder 

 T-shirts/linnen 

 Varm tröja 

 Jacka  

 Strumpor 

 Skor (sandaler/gympaskor och stövlar) 

 Regnkläder 

 Byxor och shorts 

 Toalettsaker (tandborste, tandkräm, tvål, schampo och handduk) 

 Badkläder och handduk 

 Matsaker (storkåsa, bestick, liten kåsa, diskhandduk) 

 Enklare sjukvårdsmaterial (plåster, skoskavplåster och ev. egna mediciner) 

 Kniv (ej spårarscouter) 

 Ficklampa 

 Vattenflaska 

På dig 

 Scoutskjorta, scarf och sölja 

 Oömma byxor 

 Grova skor, kängor eller stövlar 

Bra att ha 

 Arbetshandskar 

 Papper och penna 

 Kamera 

 Nål och tråd 

 Myggmedel och solskydd 

 Keps/Solhatt 

 Gosedjur 

 

Tips! 

Packa i packpåsar av olika färg för 

att lättare hitta sakerna i 

ryggsäcken!  

Tips! 

Märk dina saker så är risken mindre 

att de försvinner (framförallt 

matsakerna)!  

Tips! 

Om du packar dina saker själv så 

vet du vad du har med dig och 

var de finns!  

Till dagen i Rinkaby behövs 

 Mindre ryggsäck 

 Plastlåda (ex 2 liters glasslåda) som matlåda 

 Vattenflaska 

 Sittunderlag 

På lägret i Rinkaby (och när vi har gäster) gäller 

klädkod. Då tillåts ej bara överkroppar, bikini 

eller korta kjolar/shorts. 


