
Uppgifter om ev. allergi, specialkost eller 
läkemedel skriver du här!

_____________________________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Packa i: 
 Ryggsäck 
 Liten ryggsäck för 
dagspackning

Sova: 
 Sovsäck. (Gärna med 
innerlakan/ fleecefilt) 
 Liggunderlag, gärna 
uppblåsbart. (bara 
luftmadrass blir kallt)
 Pyjamas och gosedjur 
(så du somnar gott)
 Kudde eller tomt örngott 
(lägg i en tröja så blir det 
en kudde). 

Regnkläder: 
 Regnjacka. 
 Regnbyxor. 

Kläder: 
 Scoutskjorta, om du har. 
 Scouthalsduk. Glöm inte 
sölja!
 Långbyxor.
 Skärp. 
 Shorts
 Varm tröja. Ex. Fleece. 
 Collegetröja. 
 T-shirt. 
 Kalsonger/trosor. 
 Strumpor. 
 Sockar.
 Keps/solhatt (viktigt då 
det är mycket sol)
 Kanske solglasögon

Skor: 
 Gymnastikskor. 
 Kängor eller bra 
gummistövlar. 
 Sandaler.

Matsaker: 
 Liten kåsa. 
 Stor kåsa eller djup plast 
tallrik (ej engångssaker!)
 Kniv, gaffel och sked. 
 Tygpåse att förvara i. 

Badkläder: 
 Badbyxor  eller 
baddräkt/bikini 
 Badhandduk. 
 Solskyddskräm. 

Toalettsaker: 
 Necessär med minst 
tandborste, tandkräm och
tvål. 
 Schampo. 
 Liten handduk. 
 Eventuella mediciner i 
namnmärkt förpackning!

Övrigt: 
 Påse till smutstvätt. 
 Ficklampa som fungerar
 Kniv. 
 Papper och penna
 Bibel
 Vattenflaska. 
 Myggstift. 
 100 kr till fickpengar 
och insamlingen.
 Ett gott humör!

Bygglov
2017
Sundsvik

Scoutkårer från
Bergum, Guntorp, Göteborg, 
Klädesholmen, Kungälv, Sävedalen och 
Vargön



Bygglov
… är ett lägeräventyr för scouter i olika 
åldrar. Vi kommer lära, leka, bygga, skratta, 
pusta, be, sova, vakna, elda, diska, spåra, 
projekta, sjunga, bada… Allt som hör läger 
till!

… är ett tillfälle att dela med sig! Information 
om insamlingen får du närmare lägret. Men 
vi får tillfälle att ge till dem som inte har 
samma möjlighet att åka på läger som vi har.
Ta chansen!

… är scoutlägret på Sundsvik i juni. Dags att
packa ryggsäcken och ta sig dit. Vi ses där… 
för visst kommer du med ?! 

SUNDSVIK
… är en sommargård vid havsstranden 
utanför Uddevalla, nära brofästet. Det blir 
alltså salta bad, glöm inte solskyddsfaktor!!  
Den ägs och drivs av Evangeliska Frikyrkan 
(EFK) i Väst. Om du vill nå oss under lägret 
kan du ringa kårens kontaktpersoner. 

Resa Vi får hjälpas åt med att skjutsa 
scouter till och från lägret.

Tid 17-20 juni
Lägret startar Lördag 17/6 kl 10.00
 
Lägret avslutas tisdag 20/6 kl 18.00 då vi har
en gemensam lägeravslutning som ni 
föräldrar är välkomna att vara med på.

Pris
Hela lägret 500 kr
Per dygn 150 kr
Hjälpledare 300 kr

ANMÄLAN
Via mail till dina scoutledare senast 21 
maj. Betalning till EFK-västs bankgiro 
323-8938 innan lägret börjar. Märk med 
scoutläger 2017, barnets namn och kår.

Lägret är mobilfritt för alla scouter. Behöver
man ringa hem går det bra att låna en 
telefon av sin ledare.

Ta gärna med fickpengar, 100 kr, i guldtior 
och tjugolappar. Då går det lättare att handla
i kiosken och ge till projektet.

KONTAKT PÅ LÄGRET
Patrulledarna

ANMÄLAN 
    Bygglov  

___ Scout ___Ledare           
___ Hjälpledare
    

Namn: ____________________________

Personnr: _______________

Adress: 

___________________________________

___________________________________

Telefon: __________________________

Anhörig namn: 

___________________________________

Anhörig telenr (under lägret): 

___________________________________

Allergi __Nej__Ja, skriv på baksidan

Mediciner: __Nej__Ja, skriv på baksidan

Kost övr. : __Nej__Ja, skriv på baksidan

Simkunnig: _________________ meter

Målsmans underskrift: 

___________________________________
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