
Ett par snabba saker, som kan ta lite längre 
tid att skaffa...

Pass
Vi vill att alla deltagare har ett giltigt pass med 
på resan. Dessa kommer att förvaras i säker-
hetsskåp på lägerområdet. Om passnumret som 
ni angett i hälsodeklaration ändras, vänligen 
berätta det för oss.

Scoutklädsel
Alla deltagare på vårt Kanderstegläger repre-
senterar våra kårer och svensk scouting. Därför 
ska alla ha korrekt scoutklädsel, dvs scoutskjorta 
och kår/förbundshalsduk. Fråga din ledare om 
du inte vet hur du får tag i detta.

Packningslista
Under förträff 1 delas en packingslista ut. Den 
kommer att likna en lista för ett vanligt som-
marläger.

Frågor?
Fråga din ledare eller Jens: 0709-509877 eller 
via isoterm@gmail.com.

Maj-information till 
Kandersteg 2014

Så här i maj månad har allt fler saker börja falla på 
plats och vi har fått en bättre bild av sommaren 
stora resa till Schweiz. Läs nedanstående 
noggrant för att inte missa några väsentligheter.

Definitivanmälan delbetalning 2 utgår

Nu ska de flesta ha betalt in första delbetalningen 
av definitivavgiften till Kandersteg. Det har visat 
sig att arbetet med fondansökningar till lägret 
har gått så pass bra, att vi kan subventionera med 
ytterligare 1400 kr per deltagare. För de som har 
genomfört en arbetsinsats för kåren under året 
och tjänat in extra 500 kr betyder det att del 2 
av definitivbetalningen inte behövs alls. Du som 
inte får reda på det specifikt av din ledare, ska 
alltså inte betala något mer.

Förträffar för alla deltagare 10 och 17 juni

Förträff 1
När? Tisdagen den 10 juni, 18.30-20.00
Vem? Föräldrar och deltagande scouter
Var? Scoutgården på Husie Kyrkoväg 78  
(Hohögs /Husies lokal)
Varför? Information, frågestund, lära-känna-
aktiviteter och planering av vår International Day

Förträff 2
När? Tisdagen den 17 juni, 18.30-20.00
Vem? Deltagande scouter
Var? Fosie kyrkas prästgård på Lindängsvägen 2 
(Tornfalkens lokal)
Varför? Lära-känna-aktiviteter, mer planering av 
vår International Day och tryckning av lägertröjor
OBS! MEDTAG TVÄTTAD T-SHIRT I LJUS FÄRG! 
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