Björnölägret 19-20/5 2018
Här får ni lite mer information angående årets läger på Björnön.
Vi kommer tillbringa dagarna utomhus oavsett väder så planera kläder efter det!
Plats: Björnöborg på södra Björnön.
Parkering: Det går inte att åka ner till Björnöborg för att lämna/hämta barnen.
Parkera vid badplatsen alternativt på södra Björnön. Det kommer stå en ledare
på plats vid infarten till Björnöborg om ni behöver hjälp att hitta. Tänk på att det
tar en stund att gå från parkeringen så var ute i god tid.
Tider Lördag starttid: 09:45
Avprickning ska göras när ni anländer på morgonen (gäller även ledare). Se till
uppsöka ansvarig för detta, alla ska även få en namnlapp + grupptillhörighet. För
att detta ska fungera smidigt så var på plats i god tid.
Lördag sluttid: För de som inte sover över bestäm vid lämning en lämplig tid att
hämta ert barn.
Söndag starttid: 09:00
sluttid: ca 11:00
Mat: Kommer att finnas i tillräckliga mängder för barn, ledare och de föräldrar
som ska hjälpa till i köket/städa, dock inte till andra föräldrar.
Föräldrahjälp: De föräldrar som behöver hjälpa till i köket eller med städning
meddelas separat - har ni inte hört något så tackar vi för att ni erbjudit er hjälp
men just denna gång behövdes den inte.
Dusch: Tyvärr räcker inte vattnet på Björnöborg för att alla ska duscha, så vi får
klara oss ändå, alternativt bada i Mälaren.

Medtag:
• Kläder efter väder (regnkläder, varma kläder osv.)
• Träningskläder, även extra ombyte (inkl. extra skor om det är blött)
• Vattenflaska
• Plastmugg med namn
• Solkräm (smörj in barnen innan om det är soligt)
• Myggmedel (även dagtid kan detta behövas)
• Handduk
• Badkläder för de modiga (!) OM… barnet har med badkläder tolkar vi det
som att barnet är simkunnigt och förälder har gett OK på att barnet får
bada.
För nattgäster
• Sänglinne eller sovsäck (täcken och kuddar finns i begränsad mängd)
• Madrass (några få behöver ta med detta, meddelas separat)
• För de som ska sova i tält, behövs luftmadrass samt sovsäck/kudde
(meddelas separat vilka det berör)
• Necessär med tandborste, tvål etc.
• En bok eller något sällskapsspel om man vill
• Ficklampa
Medtag INTE:
• Godis/chips eller liknade.
• Telefoner eller surfplattor.

Med friidrottshälsningar från ledarna i 06/07 grupperna
Kontakta respektive ledare om ni undrar över något. Hör av er ifall ni blir sjuka
eller får andra förhinder så vi slipper undra var barnen är.

