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Snart är det dags att hamna i rampljuset!
Sommarens stora äventyr, Scoutiwood 2019 är snart här! Vad är det som gäller då? Nedan följer
praktisk information som kan vara bra att ha inför lägret.
Fakturering och betalning
Fakturering till kårerna har startat. För pengarna får ni en t-shirt och ett lägermärke förutom boende
med helpension på våra ängar i Apelhult och ett härligt veckoprogram.
Byindelning
Det har gjorts en indelning där flera kårer får bo tillsammans i jämnstora byar. Byarna är såklart
döpta efter filmer. Under onsdagens gameshowdag kommer vi be er att pynta er med inspiration
från ert bynamn.
Star Wars

-Vättle, Gäsene, Kelten (Tyskland) och Brämhult.

Cars

-Herrljunga, Vedum och Alingsås.

Ghostbusters

-St. Örjan, Stora Lundby, Sandared, Sofia och Viskafors.

James Bond

-Kärna, Mölndal och Bjärke.

Pirates of the Caribbean

-Härryda, Bollebygd och Hindås.

Harry Potter

-Gällstad, Dalsjöfors och Svenljunga.

Titanic

-Funkisby.

Vid byggandet av byarna finns slanor på Apelhult, slanor tilldelas med en halv per deltagare och
checkas ut vid starten på lägret och checkas in igen vid slutet av lägret. Skulle slanor inte komma in
eller skadats så den inte kan användas igen så tar vi ut en ersättning om 200 kronor av kåren. Vi har
ont om slanor så om någon kår kan ta med slanor tar vi gärna emot det.
Matlagning
Byn ordnar själva matlagning och mat hämtas ut inför varje måltid hos vår intendentur. Tänk på att
vid torrt väder kan det bli restriktioner på hur vi hanterar både eld och vatten. Eldningsförbud
kommer att omöjliggöra matlagning över öppen eld och vi ber er därför att kolla över era gasolkök.
Det är extra viktigt att dessa är i gott skick vid torrt väder.
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Sopsortering
Ett gemensamt soprum finns på området, dit sopor tas. Där måste soporna källsorteras. Sortering
finns för kompost, brännbart, metall, plast och förpackning. För att underlätta detta rekommenderar
vi att ni bygger upp ett sorteringssystem även i byn, så blir det enkelt när ni tar soporna till
soprummet.
I de gemensamma områdena kommer det finnas kafé för ledare och en kiosk.
Inryckning och utryckning
Inryckning sker på lördagen 27 juli mellan 10.00 och 15.00, ska man köra in packning kan man göra
det fram till 09.30 därefter får man gå fram från parkeringen.
Incheckning sker kårvis vid informationen.
Tänk på att första dagen inte har mat förrän till middagen så man har med egen lunch.
Utryckningsdagen en vecka senare den 3 augusti kan man köra in efter klockan 12 och lägret avslutas
med lunch.
Inryckning för spårare och spårarledare sker tisdag 30 juli mellan 10:00 och 11:00. Vistelsen startar
med egen medhavd lunch och invigning. Hemresa torsdag 1 augusti efter avslutning som startar
13.30.
Filmisar och filmer
Det har börjat komma in filmer och filmisar nu, vilket vi tycker är jätteroligt! Sista datum för att skicka
in filmer är onsdag v. 24 (12/6) Bilder för filmisar vill vi ha in senast sista juni, men gärna tidigare.
Kontakta oss
Kontakta oss gärna om ni har några frågor.
E-post: scoutiwood@gmail.com
Snart är det läger! Det ser vi fram emot, hoppas att ni också gör det.
Scouthälsningar
Lägerkommitteen Scoutiwood.

