
Bräver-15 
Vad är Bräver? Kom med på läger så får du veta! 

 

Sommaren 2015 ordnar Ålands Scoutdistrikt sommarläger på Föglö. På 

lägret kommer scouter från Åland, fastlandet och Sverige att delta. 

Vi beräknar att bli ca 100 scouter som tillsammans deltar i lägret. 

 

Lägret är 23-27 juni 2015 och vargungelägret är 25-27 juni 2015. 

 

På lägret kommer du att få lära känna nya scouter, vara med om äventyr och lösa 

Bräver-mysteriet som vilar över lägerområdet. På nätterna sover vi i kårens tält 

och dagarna fylls av mysterier som leder oss till lösningen. Är det är just du och 

din patrull som hittar den slutliga ledtråden? 

 

Deltagaravgift: 

Avgiften för lägret är 70€ och betalas till den egna kårens konto. Avgiften för 

vargungelägret är 40€. Ingen syskon rabatt beviljas. Ledare betalar 10€/påbörjat 

dygn. De som deltar hela lägret betalar således 50€. 

I lägeravgiften ingår mat, hyra av lägerområdet och allt material. 

 

Anmälan: 

Anmälning sker via Kuksa senast den 15 mars. Se närmare direktiv sist i detta 

lägerbrev. 

De som anmäler sig får mer information i lägerbrev II som skickas ut i början av 

maj. I lägerbrev II hittar du utrustningslista, vägbeskrivning, samlingstider och 

annat som är bra att veta inför lägret. Även räkningen för lägret finns i lägerbrev 

II. 

 

Annuleringsvillkor: 

Anmälan är bindande fr.o.m 15.3. Ger du återbud efter det blir du tvungen att betala 

hela lägeravgiften, utom i det fall att du insjuknat och kan uppvisa läkarintyg. 

Uteblir du utan att meddela blir du också tvungen att betala hela lägeravgiften. 

 

Frågor? 

Kontakta din egen ledare eller lägerchef Marlene Friberg på tel. 04573425799. 

Frågor om resan till Åland besvaras av egna kårens ledare. 

Vi ses! 

 

 

 



Hej alla föräldrar! 

 

Informationen om sommarens läger har nu delats ut. 

För att lägret ska förverkligas hoppas vi att just du som förälder kan ställa upp 

en dag i köket. Maten är planerad och utrustningen finns på plats, men antalet 

ledare räcker inte till för matlagning och program. Därför hoppas vi att du kan 

ställa upp och hjälpa till en dag. Vi ställer inga krav på varken hygienpass eller 

köksutbildning. Det finns ansvariga i köket men de behöver extra händer för att 

hinna laga mat åt alla hungriga scouter.  

 

Lägerdag för hjälpsam förälder: 

Färjan från Svinö går 8:25 

Vi hämtar er i Degerby 8:55 och hämtar på samma gång maten för dagen från butiken 

Ni hjälper till under dagen med köksysslorna och behöver självklart inte betala för 

maten ni hjälpt till att laga.  

Retur sker 17:40 från Degerby.  

För er som kommer från Kumlinge: hämtning i Överö 10:35 och retur 16:55. 

Ni som hjälper till på tisdagen åker med alla lägerdeltagare till området. Ni som 

hjälper till på lördag åker hem samtidigt som deltagarna. 

 

Anmälan sker via Kuksa i samband med att du anmäler ditt barn. Skriv in vilken dag 

du har passligt att ställa upp, ev. allergier och telefonnummer vi når dig på. Du 

får självklart fylla i fler dagar som passar. När vi fått in alla anmälningar hör 

vi av oss vilken dag du tilldelats (för att få jämn spridning).  

 

Det här är en unik chans att få se hur ett scoutläger fungerar på riktigt och inte 

bara höra om det i efterhand. 

 

Vid frågor kontakta kårens egen ledare! 
 

Hoppas du kan ställa upp iklädd ditt lägerförkläde! 

 
--- 
Hjälp med Kuksaanmälningen 
Gå in på länken https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=5624 
Välj ”kirjaudu palveluun” om du har Scout ID 
Välj ”ilmoittoudu taphtumaan tästä” om du saknar Scout ID. 
En del av anmälningen är tyvärr på finska. Detta kan vara till hjälp: 
”erityisruokavalio” =specialdieter, allergier  
”laske kokonaishinta” = räkna sammanlagd summa 
”ilmoittaudu” = jag anmäler mig 
”peruuta” = backa 
”Tapahtuman ilmoittautujan tiedot” = Information om personen som anmäler sig till 
evenemanget 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=5624

