Hej Ledare och Funktionär!
Kul att du hänger med på läger! Kanske har du
varit på läger många gånger förut eller så är det
här första gången. Oavsett vilket så är du varmt
välkommen!
Här kommer lite information specifikt till alla vuxna
lägerdeltagare och lite önskan om information från
dig.

Klur-logistik
Vi behöver veta när du kommer och åker på förläger, vem som kan vara på olika platser för
att hjälpa till att lasta släp, lastbilar och båtar, om du sover i eget tält eller vill ha plats i
kårens tält. Allt sådant fyller du i 
här
senast den 10:e juli.

Materialvård
Som alla andra deltagare vill vi även att du deltar i minst ett materialvårdstillfälle. Det
anmäler du här 
http://goo.gl/J3keQW

Vad innebär det att vara ledare eller funktionär?
Som 
ledare
har du ansvar för scouterna inom din åldersgrupp under hela lägertiden.
Program är planerat, förberett och genomförs av programfunktionärerna. Under
programpassen är du som ledare med och bistår vid behov.
Som 
funktionär
hjälper du till där det behövs. Vissa har förutbestämda roller som lägerchef,
seglingsinstruktör eller programfunktionär.
Alla hjälps vi åt att göra lägret till en härlig upplevelse för deltagarna.
Det kommer finnas arbetsscheman på plats för att fördela diverse uppgifter. Det arbetet
förväntas alla som har tid över dela på. Det kan vara pass i köket med matlagning eller disk,
ledarvård, dasstömning, extra hjälp vid programpass osv.

Föräldrar och “ledarbarn”:
Många av oss har egna barn med på lägret. Bara vissa av dessa barn kallas ledarbarn på
lägret:
Ledarbarn
: Barn yngre än spårare, samt spårare innan resten av spårarna kommit
Deltagare
: Spårare och äldre oavsett om föräldrarna är med på lägret eller inte
Deltagare förväntas sova med sin patrull. Ledarbarn förväntas sova med sina föräldrar i tält i
ledarbyn (kårens eller eget, beroende på vad ni anmäler).
Som ledare eller funktionär är jag till för alla deltagare, inte bara mitt eget barn. Ibland kan
det vara bra att prata med barnet om det innan man åker till lägret. T ex “På lägret är jag inte

din mamma utan din ledare. Då finns jag där för hela gruppen, dig med, men inte bara dig.
Även de andra ledarna finns där för dig.”
För ledarbarn ansvarar föräldern.
För deltagarna ansvarar vi gemensamt.

Aktiviteter för ledare och funktionärer
Vi vill att lägret ska vara inspirerande och lärorikt även för KLUR. Därför kommer vi att ordna
aktiviteter utifrån de önskemål vi fått in från er. Vår förhoppning är att alla ska få möjlighet att
få en liten paus och följa med på åtminstone någon av aktiviteterna. Under lägret kommer
det bland annat att ordnas:
Primitiv matlagning
Akvarellmålning
Nattsegling
Yoga*
Tabata*
Säkerhetsutbilning
Äventyrs”kurs”
Täljstenshantverk
Naturspa
* Bra med träningskläder

Har du något eget område du brinner för, får du gärna ta med vad som behövs, och hålla ett
eget pass. Meddela gärna B
ollplanket
i förväg.

Efterlysning
Vi behöver seglingssugna som kan tänka sig att segla ut 2 st 2kronor från Stavsnäs till
Vindalsö fredagen den 5 augusti. Kontakta Hamnkapten P
eter Schmidt
Vi behöver förstärka köket med ytterligare en skeppskock. Under veckan hjälps alla funk åt
att laga mat till just funktionärerna men för att arbetet skall flyta smidigt behöver vi ha 3 st
fasta skeppskockar. Pernilla och Janice har redan mönstrat på, någon mer sugen? Hör av
dig till 
Läko
Det vore kul att kunna förmedla för hemmavarande/utomstående vad vi pysslar med ute på
ön. Vi har ett förslag på att varje dag ha en gästbloggare som berättar om just sin dag men
det behövs en sammanhållande redaktör. Har du lust att ratta facebook, twitter, instagram
och bloggen? Hör av dig till L
äko

Pirattemat
Temat för lägret är som bekant pirater och hela programmet kommer genomsyras av temat,
från morgonens piratting till kvällens kölhalning. Har du lust och möjlighet, förstärk gärna
temat med autentiska kläder och utrustning.

