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LINS 2019 

När? 

För spårare, upptäckare, äventyrare och 

utmanare börjar lägret lördagen den 15 juni.  

Vi samlas vid Equmeniakyrkan Fagerås kl.07.45 

för avresa kl. 08.00 

Lägret slutar för spårare måndagen den 

17 juni ca kl. 15.00 och vi beräknas vara hemma 

runt kl. 17 

För övriga slutar lägret onsdagen den 19 juni. 

Avslutning startar kl. 13.00 och vi beräknas vara 

hemma runt kl. 15 

Var? Hur? 

Lägret är på lägergården Ladtjärnstorp, ett par mil 

norr om Torsby.  

Vi bor i militärtält eller småtält och lagar mat i 

våra patrullkök som vi bygger under första dagen. 

Vilka kommer att vara där? 

Cirka 400 Equmeniascouter från mestadels 

Värmland kommer att delta.  

Vad kostar det? 

Spårare (lör-mån) 300 kr 

Upptäckare, äventyrare, utmanare 600 kr 

Tillfälliga gäster 150 kr/dygnet 

Anmälan 

Lämna in anmälningstalongen till din ledare 

senast 7 maj. Respektera anmälningstiden! 

Betala till plusgiro 44 34 59-3 märk med namn 

Lägeravgiften betalas i samband med anmälan. 

Lägeravgiften återbetalas endast vid sjukdom. 

Vid behov kan Equmeniakyrkan betala halva 

lägerkostnaden.  

 

Nöt- och citrusförbud 

På lägret kommer det att råda nöt- och 

citrusförbud. En del scouter är överkänsliga mot 

nötter av alla de slag och citrusfrukter, och för att 

även de ska kunna få åka på läger så undviker vi 

nötter och citrusfrukter. Detta gäller även godis, 

dricka, saft m.m.  

Fickpengar 

Under lägret kommer vi att ha en insamling för 

att hjälpa våra medmänniskor i Indien genom att 

samla in pengar till ett skolprojekt. 

Det kommer också att finnas en lägerkiosk där vi 

säljer glass, märken m.m. Scouterna ansvarar 

själva för de pengar som de tar med. Skicka helst 

med små valörer. 

Telefon 

Egna mobiltelefoner tar lägret inget ansvar för. 

(De bör ej tas med och det finns inte heller 

möjlighet att ladda telefonerna under lägret.) 

GDPR 
I samband med anmälan tillåter du Equmenia 
Svealand, i samarbete med Bilda, hantera dina 
personuppgifter enligt GDPR och till 
nästkommande lägerinbjudan. Vill du läsa mer 
om GDPR kan du göra detta på 
equmenia.se/gdpr. 
 
Facebook 

På lägrets facebookgrupp kommer det att läggas upp 

bilder och annat både inför och under lägret.  

Gilla den gärna!  

Du hittar oss genom att söka på 

@scoutlagerladtjarnstorp 

 
//Marie Jadermark, lägerchef tillsammans med 
lägerstaben 
 

 

http://equmenia.se/gdpr
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Anmälan till scoutläger: 
Namn: __________________________________  

Adress: _________________________________  

 _______________________________________  

Patrull: _________________________________  

Personnummer: __________________________  

(10 siffror, behövs om olyckan skulle vara framme) 

Målsmans namn och telefon (hem och mobil) 

 _______________________________________ 

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

       Spårare 8-9 år 

       Upptäckare 10-12 år 

       Äventyrare 12-15 år 

       Utmanare 15-18 år 

       Ledare 

       Ledarbarn 0-6 år     

       Det är OK att jag/mitt barn är med på bild 
T.ex. på kårens hemsida eller Facebook, bildvisningar på scout osv. 

       Jag tillåter att mina/mitt barns 
personuppgifter hanteras enligt GDPR och till 
nästkommande lägerinbjudan. 

Specialkost, allergi, medicin etc. 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________  

Ange hur allvarlig ev. allergi/intolerans är. 

Utrustningslista 
Kläder 

     Scoutskjorta/halsduk 

     T-shirt 

     Oömma kläder 

     Underkläder och stumpor 

     Stövlar/kängor och skor 

     Regnställ (jacka och byxa) 

     Varm tröja 

     Jacka 

     Badkläder 

     Ombyteskläder 

 

Mat och hygien 

  Matsäck till första dagen (kvällsmat vid 18-tiden) 

  Matkåsa/djup tallrik (ej engångs eller porslin) 

  Kåsa/mugg 

  Bestick 

  Hygienartiklar (tandborste, tvål m.m.) 

  Handduk 

  Ev. medicin 

Sova 

  Sovsäck, liggunderlag 

  Ev. sovsäckslakan, kudde 

  Sovkläder 

  Mössa 

Övrigt 

  Pengar till insamling, kiosk 

  Liten ryggsäck till dagsvandring 

  Lägerbålsfilt (om du har) 

  Ficklampa och extra batterier 

  Kniv med parerstång 

  Bibel 

  Anteckningsmaterial 

   

Var noga med att märka alla kläder 

och utrustningen med namn! 
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