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Välkommen till  

Stortjärnslägret 2022! 

 

Nu är det inte långt kvar till lägret och här kan du läsa lite om det… 

Lägret börjar fredag 17 juni med incheckning från klockan 12.00. 
Du deltar i lägret tillsammans med dina scoutledare.  

Plats på området: När ni kommer till lägret får ni veta var ni ska hålla till på området och kan 
placera er packning där. Ta packningen ur bilarna och sedan måste chauffören flytta bilen till 
parkeringen efter vägen. Det första ni gör är att börja sätta upp era tält. 
 
Lägrets avslutning är på söndag den 19 juni kl 11.00. Föräldrar, syskon, ja alla är välkomna 
då. Ca 12.00 serveras hamburgare till alla barn och vuxna får köpa till självkostnadspris. Ca 
kl. 14.15 beräknas lägret vara slut. 

Ta med: se utrustningslista som följer med i brevet. Även om du behöver hjälp med vilka 
kläder du ska ta med så är det bra om du packar ned dem i väskan själv. Då vet du vad du 
har och har lättare att hitta när du behöver något. 

På lägret kommer ni att få ett lägermärke i tyg. I utrustningslistan står var man kan sy fast 
det.  

Frågor: Om du har frågor om lägret kan du prata med din scoutledare.  
Om du skulle bli sjuk och inte kan komma till lägret måste du meddela det till din ledare. 

Allergi/specialmat: Om du är allergisk mot någon mat och inte meddelat det tidigare måste 
du meddela det till lägerchefen så fort som möjligt. Din ledare måste också få veta det, men 
också om du är överkänslig mot något, eller behöver ta någon viss medicin. 

Resan: Ledaren ordnar resan dit med hjälp av föräldrar.  

Hitta dit: I södra rondellen i Skellefteå (E4:an) tar man väg 364 mot Burträsk Efter c:a 5 km 
viker man höger mot Ragvaldsträsk. Efter c:a 3 km, efter den vägen, finns en liten skylt, EFS, 
där man tar vänster in till lägergården (till höger ligger byn Gärdsmark). 

Ledare: Din patrull/gruppledare och flera till.  

Lägerchef: Nils Knekta, tel 070-315 88 00, e-post: nils.knekta@gmail.com  
 
Vi tror att det kan bli ett toppen läger i Stortjärn och det är roligt att just du kommer! 
 
 
Hälsar ledarna gm Nils Knekta (lägerchef) 
 
 
 
(Lägret arrangeras av Salt Västerbotten/salt scout. Om du inte anmält att du vill bli medlem i 
Salt Västerbotten kan du bli det genom att skriva på en medlemslista på lägret. Det kostar 
ingenting. Mer info om Salt finns på www.efsvasterbotten.se  
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Utrustningslista för nybörjarscoutläger  
 

o Ryggsäck eller stor (bärbar) väska 
o varm sovsäck 
o liggunderlag 
o varma sovkläder 
o underkläder, (även byte) 
o sockar, (även byte) 
o t-shirts (gärna 1 med lång ärm) 
o varm tröja 
o 2 par långbyxor (1 par mjukis-träningbyxor)  
o shorts 
o regnkläder (regnbyxa, jacka och stövlar) 

o jacka, handskar eller vantar 
o mössa (för kalla nätter) 
o 2 par skor (1 par gymnastikskor) 
o ev. scoutskjorta, scouttröja och halsduk 

(Placera lägermärket på scoutskjortan, 1-2 cm under axel- 
      söm på höger ärm, eller på en scouthalsduk. Gamla läger- 
  märken flyttas över på lägerbålsfilt, halsduk, jacka eller annat 
      plagg) 
 

o toalettartiklar och ev. medicin 
o 1 badhandduk  
o badkläder 
o Påse för smutsiga kläder 
  
o Sittunderlag (på lägerbål mm) 
o ev. en lägerbålsfilt 
o plåster, näsdukar mm. + solskyddsmedel + myggmedel (ej spray) 
o penna och anteckningsbok 
o ficklampa/pannlampa (hitta i tältet) 
o (ta med ev eftermiddagsfika för första lägerdagen!) 

o vatten/fältflaska 
o matkåsa + kåsa (för dryck) + matbestick + ev. packpåse 
o ev. kniv (med parerskaft)  
 
 

 
Märk all utrustning och kläder väl!     Se ex nedan! 
 
(Namn)  (Kår)   (Patrull) 
Karl Scouting  Knopträsk  Örnen  
 
      

 
 

 
 


