VÄLKOMMEN TILL 2015 ÅRS LÄGER
Unga Örnar Sydsveriges läger 2014 hålls på Sweden Rock
området i Norje Boke strax utanför Sölvesborg.

Här har vi stora ytor till vårt förfogande och kommer att ha
möjlighet att genomföra ett läger med massor av deltagare och
många olika aktiviteter. Det är endast vår uppfinningsrikedom
och lust som begränsar oss. Veckans aktiviteter planeras utifrån
deltagarnas önskemål. Skriv gärna ner dina förslag redan på
anmälningslappen. Populära aktiviteter från tidigare år som
färgkana, turneringar, spökrunda och bad kommer med all
säkerhet att ordnas även i år men även nya aktiviteter har vi
plats för. Programmet är inte fastlagt då ni ska ha möjlighet att
påverka.

Lägerplatsen ligger 500 meter från havet och ett antal olika
badplatser finns att välja mellan. Här finns även möjlighet till
fiske och andra vattenaktiviteter. Bad och andra vattenaktiviteter
planeras och sker under ledares överinseende.

Med detta vill vi hälsa dig välkommen till
Unga Örnar Sydsveriges läger 2015.
Vi ses i Norje Boke!

LÄGERINFORMATION
Frågorna är många när man ska åka på läger. Här berättar vi om en del.
Unga Örnar i Sydsverige består av Unga Örnars distrikt i Blekinge, Kronoberg
och Skåne. De senaste åren har vi även samarbetat med Unga Örnar Väst
kring våra sommarläger. Vi arrangerar spännande lägerverksamhet för våra
medlemmar i de berörda distrikten samt övriga distrikt som önskar delta. Vi vill
också vara en mötesplats där våra ledare och deltagare kan få tips och idéer till
kommande verksamheter samt kunna knyta kontakter med andra örnar.
All verksamhet präglas av våra honnörsord
Demokrati
Solidaritet
Jämlikhet.
Rökning får endast ske på anvisad plats.
Alla former av alkohol och droger är förbjudna på lägret.
Deltagare som behöver lämna lägerplatsen måste meddela ansvarig ledare.
För att klara målsättningarna måste vi ha tillgång till entusiastiska vuxna/ledare.
DELTAGAR AVGIFTER:
Fam.medl. 1
825 kr
Fam.medl. 2
675 kr
Fam.medl. 3
525 kr
Fam.medl. 4 o.s.v. 375 kr
Ledarbarn 1 - 5 år 225 kr
(t.o.m. det året de fyller 5 år)

GÄSTAVGIFT:
Frukost
Lunch
Middag
Mat och tältplats

45 kr
75 kr
75 kr
175 kr/dygn

Som familj räknas syskon och föräldrar med barn (bosatta på samma adress eller
har delad vårdnad).
OBS! Får du matgäster under lägertiden så måste köket ha besked om detta
senast dagen före.
MAT
Ett måste för en fungerande lägerverksamhet är att det finns god och vällagad
mat. Varje dag får du frukost, lunch, mellanmål, middag och nattmacka. Maten
är varierad med kyckling, fisk, korv och färs. Frukt och grönsaker ingår dagligen.
Till frukost serveras gröt, fil, flingor, bröd, smör och pålägg. Till alla måltider
serveras mjölk, vatten och måltidsdryck.
Har du behov av specialkost måste du meddela detta i samband med anmälan.

RESOR
Du åker till och från lägret med buss. Detta ingår i lägerpriset för deltagare
från Kronoberg, Blekinge och Skåne. Ledaren för avdelningen får tiderna för
hämtning och lämning att vidarebefordra.
FÖRLÄGGNING
Du bor i ett eget eller avdelningens tält. Kom ihåg att se över tältet så att det är
helt och komplett. Avdelningen samordnar tältbehovet.
På området finns en stuga som några ledare kommer att hyra. Här finns det
möjlighet att sova inomhus i säng mot själkostnadspris. Hur mycket det kommer
att kosta bero på hur många av de sju bäddarna som används. Anmäl intresse om
stugplats till annika.persson@ungaornar.se. Först till kvarn…
VAKT
Det finns ledare som går vakt på lägerplatsen under tiden 23.00-8.00.
ADRESS
Adressen till lägerplatsen är: Barnets namn (om du vill skicka brev/vykort)
Unga Örnars sommarläger
Norje Boke camping
294 76 Sölvesborg
FÖRSÄKRING
Du måste vara medlem i Unga Örnar för att våra försäkringar ska gälla.
UTRUSTNING
En utrustningslista finns längst bak i foldern. Det är viktigt att ha en komplett
utrustning för att klara av lägervistelsen under hyggliga former. Glöm inte
regnkläder, stövlar och varma kläder, det kan bli kallt även på sommaren.
Kom ihåg att märka alla kläder och saker.
FICKPENGAR
Det finns affär och kiosk på lägerområdet där du kan köpa glass, godis och annat.
200 kronor är en lämplig summa att ta med som fickpengar.
BANK
Vi har en lägerbank som är öppen vid lämpligt tillfälle varje dag. Här kan du
sätta in dina pengar, och bara ta ut så mycket som du behöver, så att du inte
riskerar att tappa dem.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Allergier och medicinering innebär inget hinder för att delta på lägret. Dock
måste man se till att man har medicin i tillräcklig mängd med sig. Man ska
lämna mediciner till den centrala ledningen för inlåsning vid ankomsten så att de
inte ligger på lägerplatsen och kommer någon till skada.
ARBETSUPPGIFTER
För att ett läger ska fungera är det viktigt att vi hjälps åt med disk, utbackning,
städning, aktiviteter och andra arbetsuppgifter som förekommer. På våra läger
hjälps alla åt efter ålder och förmåga. Om alla drar sitt strå till stacken kan vi
genomföra så mycket mer än om endast ett fåtal sliter.
LÄGERLEDARE/VUXNA
För att alla deltagare ska få ett trevligt minne av sin lägervistelse behövs det
många vuxna som hjälper till. Även om du inte är örnledare i vanliga fall är
du som vuxen välkommen att hjälpa till med det du kan t.ex. fiske, sång och
lek, städning eller annat. Du kan som vuxen delta på lägret även om du inte har
barn med dig. Alla över 18 år räknas som ledare på lägret och hjälps åt med
ansvarsuppgifterna efter förmåga.
LÄGERTRÖJOR
Varje år trycker vi tröjor för hand med ett speciellt motiv framtaget enbart för
detta läger. Priset för tröjan är 50:-. Vill ni ha en sådan tröja måste ni anmäla
detta på anmälningslappen. Det går inte att köpa tröjorna på lägret då vi endast
trycker beställt antal. Kom ihåg att fylla i storlek.
ÅRSMÖTE
Unga Örnar Sydsveriges årsmöte kommer att hållas på lägerplatsen onsdagen den
1/7 kl. 14.00.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR
Anmälningar och betalning ska samlas ihop avdelnings-/distriktsvis och skickas
till Annika senast den 31 Maj. Ni kan vända er till ert distrikt eller Annika om
ni har några frågor och/eller funderingar om lägret. Unga Örnar Sydsverige
fakturerar respektive avdelning/distrikt för deras deltagare. Meddela därför en
faktureringsadress i samband med anmälan.
Unga Örnar Sydsverige
Annika Persson
Tornfalksg. 6B
215 60 Malmö
Tel : 040 – 13 76 66 / 0708 – 36 52 71 (kvällstid)
annika.persson@ungaornar.se

OBS!!
ANMÄL ER SENAST DEN 31 MAJ TILL
UNGA ÖRNAR SYDSVERIGE

UTRUSTNINGSLISTA
• TÄLT
• SOVSÄCK ELLER TVÅ FILTAR
• KUDDE
• LIGGUNDERLAG OCH/ELLER LUFTMADRASS
• MUGG ELLER KÅSA
• STORKÅSA ELLER DJUP TALLRIK.

Ej porslin.

• BESTICK
• LITEN DRICKSFLASKA AV PLAST
• DISKHANDDUK
• TOALETTARTIKLAR. TAG GÄRNA MED MYGGMEDEL
• HANDDUK
• KLÄDER OCH SKOR FÖR ALLA VÄDER
• VARM NATTDRÄKT
• BADDRÄKT/BADBYXOR
• REGNKLÄDER OCH STÖVLAR
• KEPS ELLER LIKNANDE FÖR SOLEN
• FICKLAMPA MED EXTRA BATTERIER

Gör gärna en lista över nedpackade saker.

ANMÄLAN TILL LÄGER 27/6-4/7 2015.
Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Postadress:

Telefon:

Personnummer (10 siffror):

Lägertröja stl:

Avdelning:

o
o
o
o
o
o

Jag behöver specialkost. Vilken?_____________________________Lämna gärna med recept.
Jag godkänner att foto på mitt barn från lägret får publiceras på såväl foldrar och
annat informationsmaterial som på Unga Örnars hemsidor.
Jag godkänner inte att foto på mitt barn publiceras.
Jag skulle gärna vilja att vi gör följande aktiviteter på lägret:
Skriv på baksidan
Jag har följande sjukdomar/allergier:_______________________________

Jag tar följande medicin:_________________________________________
Jag kan sköta medicineringen själv: ( ) nej ( ) ja
Jag är vaccinerad mot stelkramp:
( ) nej ( ) ja, år:________________
Jag är simkunnig:
( ) nej ( ) ja
Annat som ledarna bör veta om mig (sängvätare, hemlängtan m.m.):

Om ni behöver komma i kontakt med någon anhörig så ringer ni:
Namn (relation):

Mobilnummer:

Namn (relation):

Mobilnummer:

Namn (relation):

Mobilnummer:

Målsmans underskrift

Datum

Jag som vuxen/ledare på lägret kan tänka mig ta ansvar för/hjälpa till med:
o Fiske
o Ansiktsmålning
o Fotbollsturnering

o

Kanoting

o

Sångstunder

o
o

Lekpass
Kompisarmband

o
o

Brännbollsturn.

o

Spökrunda

o
o

Gonatto
Färgkana

o

Skatt-/poängjakt

o

Tipsrunda

o

Annat

Såpbubblor

Frågor och anmälan ska ske till:
(Fyll i ansvarig i er avd/distrikt)

Senast den

Respektera sista anmälnings datum

skriv det datum ni behöver ha in anmälan för att hinna få in den till 31/5

