Föräldrainformation Camp Glöd
Mulle/Strövare/Lufsare 17-19 sep 2021
Nu är det dags för Friluftsfrämjandet Malmös sjätte storläger Camp Glöd.
Vi kommer vara vid Järavallen, ca fyra mil norr om Malmö. Ca 40 min bilresa från Malmö.
Friluftsfrämjandet Malmö lokalavdelning fyller 90 år i år och det kommer vi att fira under helgen.
Tider bussar från och till Malmö/Bellevuevägen 60
Lufsare/Tvm samlas på Bellevuevägen 60 på fredag 17/9 kl. 16.45, bussarna avgår kl. 17.00.
Strövare samlas på Bellevuevägen 60 på lördag 18/9 kl. 7.45, bussarna avgår 8.00.
Mulle samlas på Bellevuevägen 60 på lördag 18/5 kl. 8.15, bussarna avgår 8.30.
Hemresa lördag 18/5 bussarna avgår kl. 17.00. (Ca 45 min)
Hemresa lördag 18/5 bussarna avgår kl. 20.00. (Ca 45 min)
Hemresa Strövare söndag 19/5 bussarna avgår kl. 11.00. (ca 45 min)
Hemresa Lufsare Tvm söndag 19/5 bussarna avgår kl. 14.00. (ca 45 min)
Tänk på att ingen parkering sker inne på Bellevue Gård eller ute på Bellevuevägen (måste finnas plats
till bussarna där) utan ni parkerar i omkringliggande gator alternativt tar cykel/buss till
samlingsplatsen.
Tider bussar från och till Foteviken (Museets parkering)
Lufsare samlas i Foteviken på fredag 17/9 kl. 16.45, bussarna av går kl. 17.00.
Mulle, Strövare samlas i Foteviken lördagen den 18/9 kl. 7.45, bussarna avgår kl. 8.00.
Hemresa lördag 18/9 eftermiddagsbussen avgår kl. 17.00. (Ca 45 min)
Hemresa lördag 18/9 kl. 20.00 till Foteviken. (Ca 60 min)
Hemresa Strövare söndag 19/9 bussarna avgår kl. 11.00. (Ca 60 min)
Hemresa Lufsare/Tvm söndag 19/9 bussarna avgår kl. 14.00. (Ca 60 min)
Olika lång tid för hemresa beror på om bussen ska samköra med avlämning i Malmö eller ej.
Om man kör ut själva – ändrad tid
Då vi har många bussar som ska komma till på parkeringen för att lämna grupper vill vi att de som kör
ut själva anländer vid 9.40-10.00, då ska alla bussar ha lämnat platsen. Så länge vi har bussar på
parkeringarna kommer vi att ha vägvakter som stoppar bilarna så länge, allt för att bussarna smidigt
ska kunna vända innan de kör ut igen. Vägbeskrivning bifogas i pdf.
Covid-19
Vi förutsätter att man är symtomfri för att delta i lägret.
Uppkommer symtom under lägrets gång hos någon deltagare kommer vi att kontakta
föräldrar/anhörig för att arrangera hemresa.
Och som i alla andra sammanhang hjälps vid åt att hålla avstånd.
Dryck
Ta med dryck för eget bruk till hela helgen, det kommer dock att finnas vatten på plats för att
återfylla era flaskor med.
Mat
Var och en tar med den mat man kommer att behöva äta under lägrets gång, trevligt om man inom
grupperna lagar något mål gemensamt alternativt i matlag. Tänk på att vi inte har några
kylmöjligheter så man anpassar maten därefter. Toppen om de grupper som ska grilla på
lördagskvällen samordnar grillningen så en person grillar för hela gruppen.
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Närhet till sjö
Då vi kommer att vara i närheten av en sjö hela tiden är det lämpligt om alla tar med extra
kläder/skor/stövlar även om man bara ska vara ute över dagen, självklart även för de som ska
övernatta. Ta även med några plastpåsar om du skulle bli våt om fötterna.
Packning
Glöm inte ta med vindtäta kläder (regnkläder), vantar och mössa. Det kan om vi har otur blåsa ganska
friskt då det är en större öppen yta vi ska vara vid. Packlista för övernattning bifogas i pdf.
Avfall/diskning
Vi räknar med att var och en tar hem tomma förpackningar och annat skräp man skapar under
helgen. Vi vill inte att man slänger skräp i de soptunnor som finns på parkeringen. Tag gärna med en
soppåse per person, om alla tar hem sin lilla del av skräp är det inte så betungande.
Det vi erbjuder är att det kommer att finnas möjlighet att på plats torka ur sin matkåsa/gryta med
slickepott/papper när man ätit och sedan diska den på plats vid anvisad diskgrop. Vi kommer
tillhandahålla säckar för matavfallet/papper i samband med diskningen men inte för allt övrigt skräp.
Grillar
Det kommer att finnas grillar tillgängliga för alla grupper på fredagen mellan 18.30-19. (ta med något
snabbgrillat såsom korv med bröd till fredagen) grillarna är igång även på lördagen mellan kl. 16.3018.30 och tänkta att kunna nyttjas av alla grupperna enligt särskilt grillschema.
Toaletter
Det kommer att finnas bajamajor på plats.
Mygg
Ni vet dom där små djuren som sticks så det börjar klia. Räkna med att vi kommer se några på lägret.
Så vi rekommenderar er att ta med myggmedel/heltäckande kläder.
Välkomna hälsar arbetsgruppen för lägret som bestått av
Ingrid Sommarin, Malin Wibom, Mats Sihvonen, Marie Lindahl, Torbjörn Ängquist,
Joachim Lövin, Jonas Andersson, Åsa Sandberg

Vid sjukdom eller förhinder i sista minuten meddelar ni ledarna i respektive grupp.
Behöver ni ändra något kring busstider så mailar ni malmo@friluftsframjandet.se

