
 

 

 

Vad roligt att just du ska på med Liv@ 2015. Du är en av cirka 3200 scouter som ska med. 

Kåren kommer att fylla en 50-manna by vilket vi är väldigt stolta över. 

Räkna med att vi som kår kommer att synas och höras. 

Det är så bra att all information om lägret finns på kårens hemsida! 

http://www.trollhattansscoutkar.se/livat2015 

men lite praktisk information: 

 

FÖRTRÄFF 

Tisdag den 16 juni kl. 18.00- 20.00 är det förträff för alla scouter och ledare som är anmälda till lägret. 

Genomgång av utrustning kommer att ske samt föräldramöte med praktisk information, även om transport. 

Det är extra viktigt att alla scouter tar med minst en målsman eftersom det kommer att vara ett föräldramöte. 

Vi ses vid lokalen i Dannebacken.  

 

UTRUSTNING 

En utrustningslista finns som bifogad fil. Det kan ske kompletteringar 

men utgå från detta. Kåren har dessutom 4 st utlåningsryggsäcke 

 med sovsäck och liggunderlag.Hör av er till oss om detta önskas låna. 

Har du ingen scoutskjorta/ t-shirt? Beställ så fort som möjligt genom 

vår hemsida www.trollhattansscoutkar.se  Behöver du prova? 

Kontakta oss, det finns provkollektion på våra hus. 

 

DETTA HÄNDER PÅ LÄGRET 

När du vaknar upp i patrullens tält kommer du att äta en god frukost innan patrullen 

ger sig ut på programaktiviteten för dagen. Du kommer att träffa Liv och hennes vänner i en helt förtrollande 

värld. Efter lunch kommer det finnas möjlighet till spontana aktiviteter runt om på lägerområdet och på kvällen 

så kanske din patrull samlas runt en lägereld och sjunger några sånger innan läggdags kl. 22 

Mer information om programmet hittar du på http://www.trollhattansscoutkar.se/livat2015 

eller lägrets officiella sida www.livat2015.se  

 

NÄR DET OVÄNTADE HÄNDER 

Behöver du mot förmodan avanmäla dig till lägret så kontaktar du kåren. 

Nedan följer information om eventuella kostnader som kan tillkomma.  
• Avanmälan innan 15 mars: 0 kr 

• Avanmälan 15 mars-15 maj: avanmälan kan göras, lägeravgiften minus 250 kr återbetalas. (1250-250=1000 kr tillbaka) 

• Avanmälan efter 15 maj: avanmälan kan göras, men deltagaravgiften återbetalas endast vid uppvisande av läkarintyg 

 

Maila lager@trollhattansscoutkar.se om du har några frågor. 

/ Roger, Fredrik G & Louise 

 

http://www.trollhattansscoutkar.se/livat2015

