Inbjudan - Södertälje Sjöscoutkårs läger på Fifång
5-10 Juli 2020
Fifång är Södertälje Båtsällskaps fantastiska ö i Södertäljes ytterskärgård. Här arrangerar
Södertälje Sjöscoutkår varje år ett sommarläger i samarbete med Södertälje Båtsällskap.
Lägret bedrivs i internatform och vi använder de hus som finns på ön. Där sover vi, har
samlingar och lagar mat. Lägret har fokus på friluftsliv i skärgårdsmiljö och som sjöscouter är
våra båtar centrala i verksamheten. På dagarna gör vi segelutflykter i den härliga skärgården
kring Fifång. Vi besöker spännande platser, lagar mat och badar.
Deltagarna kommer att hämtas med båt i Trosa på förmiddagen den 5 juli och lämnas på
eftermiddagen den 10 juli i Trosa. Blir vi tillräckligt många Utmanare och Äventyrare som är
mogna att hantera vår kölbåt så kanske de kan segla ut den till lägret.
Man skall vara simkunnig (200m) och minst 10 år.
Avgift 1000:- per deltagare. Lägret är öppet för alla.
Alla barn är försäkrade via scoutkåren under lägervistelsen. Därför måste deltagare som idag
inte är medlemmar i scouterna bli det inför lägret. Terminsavgift om 300 kr tillkommer.
Separat inbetalningskort skickas ut till berörda efter anmälan.
Anmälan görs genom att lägeravgiften betalas till Södertälje Sjöscoutkårs konto senast
fredagen den 1/5.
Handelsbanken, clearing/konto: 6606/88921654.
Ange barnets fullständiga namn i anmälan.
Meddela även ev allergier till någon av ledarna i samband med anmälan.
Lägret har begränsat antal platser. Om vi har fler anmälda än vi kan hantera kommer platser
fördelas utifrån när anmälan kommit in. För de som eventuellt inte får plats återbetalas
självklart lägeravgiften.
Mer detaljerad information, som tidpunkter och förslag på packlista etc. kommer att skickas
till de som anmäler sig.
Kontakta gärna någon av ledarna om ni har frågor.
Varmt välkomna önskar ledarna!
Martin Dillman 070-742 60 62
David Karlsson 070-081 08 59
Gustav Kynnefjäll 070-486 82 70
Martin Lundblad, 076-1289787
Jonas Sandh, 073-646 00 26

