
EXPEDITION HOLKEN

Nu är det äntligen dags för sommarläger! Är du redo för en helg i skogen med massa skoj,
nya vänner, nya erfarenheter och äventyr?

I år ordnas ett gemensamt sommarläger för familjescouter, vargungar och äventyrsscouter
på utfärdsstugan Holken i Pemar. Lägret ordnas i samråd mellan Åbo Vildar, KFUM:s
Scouter Kamraterna och Scoutkåren Pojkarna.

Lägertiden
17-19.6 Läger för vargungar och äventyrsscouter
18-19.6 Läger för familjescouter

Lägertiden går att anpassa ifall deltagaren måste åka tidigare eller komma senare till lägret.
Skriv detta längst ner i anmälningsformuläret under tilläggsuppgifter.

Lägerplatsen
Vi kommer att slå läger i Pemar på Koffans utfärdsstugas tomt bredvid naturstigen,
Luontopoluntie 54. Vi sover i tält.

Transport till och från lägret
Busstransport på fredag morgon och hem på söndag eftermiddag. Familjescouterna står för
egen transport till och från lägret lördag-söndag, vi hjälper gärna med organiserad
samåkning.

Deltagaravgifter

Vargungar och äventyrsscouter: 30 €

Familjeläger vuxen 15€, barn 4-6 år 5€, barn 0-3 år 0€.
Deltagande endast lördag: vuxen 10€, barn 4-6 år 5€.

Ledare 0€.



Lägret faktureras efter att anmälningstiden gått ut. Det är viktigt för oss att alla våra
medlemmar ska ha möjlighet att delta i evenemang och därför vill vi påminna om möjligheten
att ansöka om befrielse från deltagaravgiften. Kontakta i detta fall din egen kårs
kontaktperson.

Familjeläger
Förutom Åbo Vildars aktiva familjescoutgrupp är också andra intresserade familjer välkomna
med att delta på läger!
Familjeläger för scouternas föräldrar och yngre syskon samt familjescouter ordnas 18-19.6.
Vuxna scoutledare med egna barn kan också delta i lägret.
Du som anmäler dig till familjelägret kommer att bli kontaktad innan lägret för mer
information specifikt om familjelägret. Programmet riktar sig till barn i åldern 3-6, barn 3 år
och under deltar gratis. Om du redan nu har frågor om familjelägret kan du kontakta Sandra
Metsämäki på sandra@abovildar.fi

Anmälning
Anmälan sker via Kuksa, och sista anmälningsdag är 22.5.2022.
Anmäl dig på www.kuksaan.fi/50732, kom ihåg att logga in med ditt ScoutID.
Minderåriga deltagare anmäls av sin målsman, familjescouter anmäler vuxna och barn skilt.

Annulleringsvillkor
Man kan avanmäla sig avgiftsfritt fram till 2 veckor före lägret (3.6.2022). Efter det betalar
man halva lägeravgiften, men ifall att du insjuknat eller om något oförväntat har skett kan
man avanmäla sig kostnadsfritt. Om du uteblir utan att ha avanmält dig så binder du dig till
att betala hela lägeravgiften.
Vid annullering: tag kontakt per e-post till din egen kårs kontaktperson.

COVID19
Vi följer rådande instruktioner om pandemiläget. Under lägret har scouterna tillgång till att
hålla god handhygien. Kom inte sjuk eller med symptom på läger!

Mera information
Lägerbrev 2 skickas till alla deltagare i början av juni, och innehåller mera praktiska
arrangemang som tidtabeller och packningslista.
Åbo Vildar har möjlighet att låna ut ett par större ryggsäckar, sovsäckar och liggunderlag om
det är någon som inte har möjlighet att på egen hand införskaffa eller låna material. Vänligen
nämn om detta i anmälan under tilläggsuppgifter om scouten skulle behöva låna något.

Kontaktuppgifter
Kårens kontaktperson är:
Sandra Metsämäki sandra@abovildar.fi eller 040 0407375

I väntan på sommaren,
Lägerchef Sandra Metsämäki och staben för Expedition Holken
040 0407375

http://www.kuksaan.fi/50732
mailto:sandra@abovildar.fi

