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Sommarens läger närmar sig med stormsteg och nu är det dags att titta närmare på exakt vilka scouter 
som kommer att vara med! Vi vet efter intresseanmälan att nästan 3000 scouter är intresserade av att följa 
med till sommarens häftigaste upplevelse! Det finns två sätt för kåren att genomföra definitivanmälan,  
genom att skicka in ett excel eller genom ett Google formulär. Viktigt är dock att alla anmälningar måste 
vara inskickade via Google formulär eller Excel till anton.nilsson@scouterna.se senast den 30/4.  
Ni hittar all information om definitivanmälan här www.regionlageriskane.se/definitivanmalan

Faktureringen för regionlägret kommer att ske så 
snart som definitivanmälan stängt. För att  
underlätta planeringen  för er kårer kan vi redan nu 
meddela att sista betalningsdag för dessa fakturor 
kommer vara 15/6 2018.  

Lägret i sommar kommer använda en helt egen 
valuta för att undvika de stora mängderna  
kontanter på lägerområdet som ett läger av denna 
storlek för med sig.  
 
Tyvärr medger inte lägret en stabil mobiltäckning 
och bara begränsad datatrafik vilket gör att vi inte 
kommer kunna erbjuda kortbetalning eller Swish 
ute på ängarna men vi jobbar på att kunna erbjuda 
det på växlingskontoren. Det kommer finnas  
växlingsmöjligheter löpande under lägret och det 
finns även möjlighet att växla tillbaka i samband 
med slutet av lägret. 
 
Mer detaljer om detta kommer i nästa lägerbrev.

Under lägret kommer alla kårer få en tilldelad tid 
för att gå en säkerhetsrunda på lägerområdet under 
natten. Detta för att alla ska känna sig säkra och 
trygga på området och för att ingen olycka ska råka 
inträffa. 
 
Mer informtion om säkerhetsrundor och tider 
kommer i lägerbrevet efter att definitivanmälan 
stängt.

Skånes Regionläger 2018

Glöm inte att följa  
lägret på facebook!
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Lägerprogrammet

Rover

Funktionärer

Anmälningsregler

Som uttryckts i tidigare lägerbrev kommer programmet att utspelas på all världens Bazaarer. På många 
 platser i världen används ordet basar men inte i Europa och till sommaren är det därför dags att råda bot 
på detta. Under onsdagen hjälps vi alla åt att ordna en gigantisk gemensam Bazaar, med europeiska  
marknader som inspiration. Alla byar förväntas ombesörja en aktivitet som har en hög genomströmning av 
deltagare men självklart ger ett lägerminne för livet. Alla deltagare utrustas med en “bingobricka” med  
bynumren upptryckta, lycka och applåder till alla som lyckas fylla sin bricka. En oberoende jury kommer 
också att belöna den by som erbjuder den häftigaste och mest minnesvärda aktiviteten.  
 
Lite kort bra info:

På onsdagen under Bazaar kommer LUFT att ha 
en LUFTballong, denna har 3 platser som alla är till 
utlottning. Efter att ha utfört en kort serie  
upplyftande uppgifter har du chansen att uppstiga 
till nya höjder.  
För vem vill inte åka LUFTballong? 
“Häng med, det blir ball!”  
 
(Förutsatt att vädret tillåter det.)

Vi är fortfarande i behov av funktionärer för att 
kunna säkra möjligheterna att ge er ett bra läger. 
Detta gäller inte minst nu under planeringsstadiet 
då en hel funktionärs- och ansvarsposter  
fortfarande är obemannade.  
Om vi inte lyckas fylla behovet kommer vi att  
tvingas be kårerna utföra dagsverken under lägret.

Då det inkommit frågor angående vad som gäller vid av-/ombokningar avseende anmälningsavgiften  
försöker vi förtydliga detta nedan: 
 
Avbokning efter definitivanmälan – om man av någon tråkig anledning måste avboka sitt deltagande i  
Regionlägret återbetalas avgiften enligt i övriga samhället gällande rutiner, dvs. vid sjukdom endast mot 
läkarintyg samt vid tragiska händelser så som t.ex. anhörigs bortgång. 
 
Om man inom kåren har deltagare som inte längre kan vara med men har annan deltagare som vill ta över 
denna plats går det givetvis bra, men kom då ihåg att anmäla namnbytet och ev. specialkost till lägret. Om 
man gör en sådan ändring ansvarar kåren själv för de ekonomiska transaktionerna mellan deltagarna.

• Lunchen är pastasallad, kårerna väljer om man 
gör pastan i förväg eller om ni önskar ta med 
stormkök och tillaga på marknadsplatsen.

• Alla byar bidrar med aktivitet.

• Ta med en stämpel med motiv från aktiviteten 
att stämpla bingobrickorna med.
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Matsedel
Vad är en Bazaar utan mat? Maten är en viktig del av lägrets tema 
där matsedeln är inspirerad av lägrets olika bazaarer, så det blir till 
viss del lite annorlunda lägermat den här gången vilket är väldigt 
spännande. 
 
Matsedeln finner ni bifogad. Som ni ser så är den inte fast per dag 
utan ni kommer att äta mat från den världsdel som just er by  
besöker i programmet varje dag. Kokbok får ni med nästa lägerbrev! 
 
Från intendenturen hämtar ni alla matvaror till er by för varje  
måltid, inklusive specialkost. Ni kan också hämta och fylla på  
basvaror som mjöl, ketchup, socker, kaffe, saft och så vidare.  
Kvällsfikan får ni med middagen. 
 
Till frukosten blir det självplock. Det kommer att finnas allt ni 
behöver som havregryn, corn flakes, äppelmos (tänk på att ta med 
kärl att hämta i), bröd, smör och pålägg och så fil och mjölk förstås. 
Det finns funktionärer på plats som hjälper till om det är något ni 
saknar!

Var LUNCH MIDDAG KVÄLLSMÅL

SÖNDAG 
Alla deltagare

Smaskiga mackor Sjörödscarbonara 
Ängarnas klassiker

Bullar  
med choklad

EUROPA 
Alla deltagare

Pastasallad 
Marknadsplatsmat

Grillat med tzatziki Nyponsoppa  
med kex

AFRIKA
Rullande vardag

Linsröra  
med grillad kalkon

Afrikansk oxgryta 
med bulgur

Djungelbanan

OCEANIEN 
Rullande vardag

Fish and Chips Hamburgare Pinnbröd 

SYDAMERIKA 
Rullande vardag

Kycklingtortilla 
med bacon

Feijoada 
Brasiliansk böngryta

Pampasmacka

ASIEN 
Rullande vardag

Thailändsk fiskgryta Nudelwok 
med tandoorikyckling

Sai Kork Ping kab 
Kanom Pang

LÖRDAGEN Utryckningsmat


