Lägerbrev 2
Nynäshamnsscoutkår

Nu är det dags att börja ladda för sommarens
äventyr!
Vi går i jättar och gudars fotspår, bor i Valhalla och
festar på Särimner.
Långt över 1500 scouter från ett 30-tal scoutkårer är i dagsläget
preliminäranmälda. Om den siffran håller i sig till definitivanmälan så kommer
Ymer16 bli det största distriktsläger hittills!
PLATS
Distriktslägret håller plats strax norr om Överenhörna kyrka vid Ekensbergssäteri i nordvästra Södertälje
kommun. Det ligger ett stenkast från både Mariefred och Birka. Där finns ångbåtsbrygga, bilparkering och SLbuss i nära anslutning.

TEMA & FÖRBEREDELSER
Lägrets tema är nordisk mytologi med inslag av vikingar.
För att förbereda scouterna på vad som
kommer hända under lägret och inspirera
inför sommarens höjdpunkt kommer vi
genomföra olika aktiviteter på
scoutavdelningarna under våren.
Vi kommer ha ett scoutmöte för alla nynässcouter (och vuxna)
som ska med på lägret 8/6 18.30- ca 20.00

LÄGERPERIOD
30/7-6/8 för Upptäckare och Äventyrare
30/7-3/8 för Spårare

LÄGERAVGIFT
Anmälningsavgift är 500:- för alla. Den ska vara betald senast 20/3
till Nynäshamns scoutkår PG 472860-6 Skriv Ymer och scoutens namn på betalningen.
Resten av pengarna skall betalas in senast 27/5.
Du ska även lämna in Definitivanmälningslappen till din ledare eller till Sjödén Ugglestigen 19
Vi har lyckats sänka lägeravgifterna genom att jobba ihop pengar på discon mm så detta är det du från Nynäs
betalar:
1600 kr för Upptäckare och Äventyrare (lång period)
900 kr för Spårare (kort period).
Som ledare (även förälder) betalar du bara 500 kr (Nynäshamnsscoutkår skjuter till resterande del upp till
1800:-)

ANMÄLAN
Definitivanmälan (bindande) Betalning OCH lapp (sida3) senast 20/3 till din ledare eller Sjödén Ugglestigen 19
Vid avanmälan före 27 maj behålls anmälningsavgiften, vid avanmälan senare debiteras du hela lägeravgiften.
Du som vuxen debiteras hela kostnaden som kåren har gentemot lägret (1800:- ) Hittar du en ersättare till din
plats går det bra att byta. Annars gäller läkarintyg för att få tillbaka pengar.
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HÅLLTIDER
20 mars sista dagen att betala och lämna in Definitivanmälan
15 maj Hälsokort och specialkostblankett ifyllt och inlämnat
27 maj betalning av resterande lägeravgift
8 juni möte i scoutstugan för alla som ska åka på lägret (både scouter och vuxna) 18.30 –ca 20.00
30 juli vi får en tid på förmiddgen då vi har incheckning på lägret
3 augusti Deltagare (kort lägerperiod, spårare) checkar ut på förmiddagen
6 augusti Deltagare (lång lägerperiod, upptäckare och äventyrare) checkar ut på förmiddagen

Lägerbrev 3
delas ut i slutet på maj och innehåller packlista, samlingstider, besöksinfo mm
LEDARPOOL
För alla scoutledare, föräldrar och andra vuxna som finns i lägerbyarna kommer det att finnas en möjlighet att
hjälpa till som funktionär under lägret. Lägret kallar det ledarpool.
Varje by anmäler till programcentralen vilka personer de har och som för dagen vill ställa upp som funktionär.
Tanken är att detta kan vara ett trevligt avbrott eller ett sätt att få pröva på hur det är att vara funktionär. De
intresserade kommer att placeras inom en funktion och arbetar tillsammans med de ordinarie funktionärerna i
den aktuella aktiviteten.
FLER FUNKTIONÄRER SÖKES
Känner du till en scoutkompis eller en scoutförälder (som gärna är med på lägret, men inte vill vara tillsammans
med sitt scoutbarn på dagarna) som kan bli funktionär? Det kommer finnas möjlighet att bo i en funktionärsby,
men en funktionär (exempelvis scoutförälder) kan även sova tillsammans med sin scoutkår om den känner sig
mer bekväm med det. Om funktionären sover med sin scoutkår får den fortfarande frukost, lunch och middag i
funkmatsalen. Läs mer på hemsidan om uppdragen! Ymer16.se

Vi kommer att samla all info om lägret på http://nynashamn.scout.se/lager/ymer16/ så undrar
du över något kolla där.
För mer info läs lägerbrev 1

Välkomna önskar Lägergruppen
Christoffer, Elin, Erica, Evelin, Lina, Lo, Simon, Ulrika, Veronica
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Definitivanmälan till distriktslägret Ymer 16!
Namn: _____________________________________
Födelsedatum: _______________________________
Tröjstorlek: (en lägertröja ingår,
Lägertid

Jag är






Korta tiden 30/7-3/8
Långa tiden 30/7-6/8
Långa tiden + utmanarlägret 30/7-9/8
Endast utmanarlägret 7/8-9/8








Spårarscout
Upptäckarscout
Äventyrarscout
Utmanarscout
Byledare (vuxen)
Ledarbarn (ej i scoutålder)

extra kan köpas för 50 kr/st)










104 cl
116 cl
134 cl
S
M
L
XL
XXL
 XXXL

Jag kan simma
 50 m
 200 m

Målsmans underskrift
Om deltagaren är yngre än 18 år, annars underskrift
Anmälan är inte giltig förrän anmälningsavgiften är inbetald.
Uppgifterna kommer att databehandlas.
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