Hej igen!
Nu är det snart dags! Här kommer den info som inte var klar när förra lägerbrevet skickades
ut.

Reseinformation:
Upptäckare och äldre  avresa 6/8:
Buss från Holken, samling 10:15. Kom i tid! Bussen rullar 10:30 och då ska din packning
ligga i bagaget och du ha sagt hejdå, vara avprickad och sitta på bussen.
Ta med lunchmatsäck som vi äter i Stavsnäs innan vi går på båten.
Spårare  avresa 9/8:
Buss från Holken, samling 8:45. Kom i tid! Bussen rullar 9:00 och då ska din packning ligga i
bagaget och du ha sagt hejdå, vara avprickad och sitta på bussen.
Ta med en liten mellanmålsmatsäck som vi äter i Stavsnäs innan vi går på båten. Sen lunch
kommer serveras på Vindalsö
Alla  hemresa 12/8:
Ankomst Holken ca 16:00.
Ombord på bussarna kommer finnas tält. Vi behöver hjälp med att hänga dessa på tork
redan på fredagen. Hjälp gärna till med ett tält innan ni åker hem.
Obs!  du som planerar att ta dig till eller från Stavsnäs eller Vindalsö på egen hand måste
meddela detta till 
lako@sollentunasodra.se
snarast om du inte redan gjort det.

Materialvård efter hemkomst:
När vi kommer tillbaka från lägret har vi massor med tält och övrigt material som måste
torkas och tas om hand för att kunna användas igen nästa gång. Är man många som hjälps
åt är arbetet lätt och roligt. Därför är det obligatoriskt att delta vid minst ett tillfälle. Välj vad
som passar och anmäl dig på: 
http://goo.gl/J3keQW
Tälthängning omgång nr 2 13:e augusti klockan 16
Tältvikning 14:e augusti klockan 15
Materialvård 15:e, 16:e, och 17:e augusti klockan 18
Spårare representeras av sina föräldrar, Upptäckare tar med sig en förälder, Äventyrare,
ledare och funktionärer kommer själva och jobbar.
Försök att komma i tid, vi börjar kvällen med en kort samling för att dela upp
arbetsuppgifterna och visa hur och var sakerna skall tas om hand.

Kontaktinfo
Vid anmälan lämnade du information om vem vi kan kontakta om något händer på lägret.
Stämmer informationen fortfarande? Finns angiven kontaktperson tillgänglig i
Stockholmsområdet under lägertiden? Om inte  kontakta l
ako@sollentunasodra.se
med
uppdaterad information.

Hälsokort
Har något ändrats sedan du anmälde dig eller fyllde i hälsokort? Någon ny allergi eller
medicinering? Har simningen lossnat så att du nu simmar 200 m? Uppdateringar meddelas
till 
lako@sollentunasodra.se

Kiosk
Utöver godis kommer det även vara möjligt att köpa Vindalsömärke och kåsa i kiosken.
(Lägermärke för Jolly Roger 2016 ingår i avgiften för lägret.)
Priser:
Vindalsömärke 10 kr
Vindalsökåsa 20 kr

Lägersida på facebook
Du kan följa vad som händer på lägret på lägrets facebooksida:
https://www.facebook.com/JollyRoger2016/

Telefonnummer till lägret
Behöver du nå någon på lägret går det bra att kontakta någon av:

Lägerchef: Jonas Holmborn, 070533 17 96 och Janice Bindzau, 070730 72 68
Sjukvårdsansvarig: Malin Gärdin, 0732142141
Äventyrarkontakt: Robin Hamberg, 076897 31 45
Upptäckarkontakt: Per Neiderud, 076610 15 46
Spårarkontakt: Anna Neiderud, 076126 35 52

