
Nationsflaggor från deltagarländerna på WSJ 2011 

OS på Brommö 
Visst ska du med på årets häftigaste läger!                                      

Eller, vad sägs om de olympiska scoutspelen bland klippor och 

sandstränder på en ö i Vänern? 

 

Torsdagen den 17:e maj, kl. 10.00, samlas vi 

vid färjeläget för att sedan tillsammans ta 

färjan över till Brommö. Där väntar ett läger 

fullt av överraskningar och häftiga 

utmaningar som går i ett olympiskt tema. 

Du kommer att få vara med om saker du 

aldrig upplevt tidigare och inte trodde var 

möjliga… Dessutom kommer du att lära 

känna scouter ifrån Källby och Götene. 

Seså, fyll i anmälan redan idag - Du kommer 

inte att ångra dig! 

 

Lägerfakta 

17/5 Lägret byggs upp och drar igång med pampig OS-invigning. 

18/5 Bäver och Spårarscouter ansluter och dagen fylls av olika aktiviteter som 

t.ex. hantverk och kanotpaddling. 

19/5 Vandring med OS-tema. Lägerbål 

20/5 Lägret rivs och avslutas med att OS-elden släcks. Föräldrar möter upp vid 

färjeläget, kl. 11.00, och hämtar sina barn/ungdomar. 

 

Är det något ni undrar över innan lägret kan ni nå oss på telefonnummer: 

Bäver: Kajsa  0705-68 44 06 

Spårare: Anna     0702-37 02 65 

Upptäckare:  Urban  0510-54 03 79 

Äventyrare: Åselie 0501-441 41 

Utmanare: Mats 0736-63 75 76 

 

 

Avgift:        

Bäver/Spårare 250:- 

Upptäckare/Äventyrare/ 

Utmanare 350:- 



Packlista 
 Scoutskjorta och halsduk 

 Sovsäck 

 Liggunderlag 

 Regnkläder 

 Stövlar/kängor 

 Bra skor att vandra i 

 Sandaler/lätta skor 

 Varm tröja 

 Långbyxor (minst 2 par) 

 Långärmad tröja 

 T-shirtar 

 Shorts 

 Underkläder (för hela lägertiden) 

 Strumpor (viktigt att ha rena, 

annars blir det lätt skavsår) 

 Matpåse: djuptallrik/storkåsa, 

mugg/kåsa, gaffel, kniv, sked, 

diskhandduk (påsen ska helst vara 

i tyg och matgrejerna i hårdplast 

eller stål) 

 Toalettsaker 

 Solskyddsmedel 

 Myggmedel 

 Pannlampa/ficklampa 

 Kniv (Om man tagit knivbeviset!) 

 Flaska att ha vatten i 

 Keps/hatt 

 Papper och penna 

 Om man vill: kamera, kortlek, yatzy 

eller dylikt

 

Låt inte ditt barn ta med sig mobilen!                                                                                        

Den kan gå sönder, försvinna, trilla i diskbaljan…!!! Dessutom finns det ingenstans där 

den kan laddas. Behöver scouterna få tag i er föräldrar, eller tvärt om, så ställer vi 

ledare upp med våra telefoner. 

Godis: Det går bra att ta med godis om man vill, men till ett maxbelopp på 50 kr. 

Undvik godis med nötter – Det finns scouter med nötallergi! 

 

Med vänlig scouthälsning,   

Helena Andersson, ledare för Upptäckarna i Forshems Scoutkår. 

 

 

Lägeranmälan: OS på Brommö 

 

Namn:   

Adress:   

    

Telefon: 

Ev. specialkost/allergi:  

Jag kan simma 25 meter  Ja  Nej      

Målsmans underskrift:  

Jag är en: Bäver 

Spårare 

Upptäckare 

Äventyrare  

Utmanare 

Anmälan ska 

vara hos din 

ledare senast 

27/4-12 


