Hej alla anmälda till Camp glöd, nu är det inte många dagar kvar inför vårt
storläger och här kommer en del praktisk info om lite av varje.
Tider bussar från och till Malmö/Bellevuevägen 60
Lufsare/Tvm samlas på Bellevuevägen 60 på fredag 17/5 kl. 16.45, bussarna avgår kl. 17.00 (3 st).
Strövare samlas på Bellevuevägen 60 på lördag 18/5 kl. 7.45, bussarna avgår 8.00 (3 st).
Mulle samlas på Bellevuevägen 60 på lördag 18/5 kl. 8.15, bussarna avgår 8.30 (2 st).
Hemresa mulle/strövare lördag 18/5 eftermiddagsbussen avgår kl. 17.00 (2 st).
Hemresa mulle/strövare lördag 18/5 kvällsbussarna avgår kl. 20.00 (1 st kör sedan till Foteviken).
Hemresa Strövare/Lufsare/Tvm söndag 19/5 bussarna avgår kl. 14.00 (5 st).
Janne Andersson kommer att finnas på plats och hjälpa till vid bussavgången.
Tider bussar från och till Foteviken
Mulle, Strövare, Lufsare samlas i Foteviken lördagen 18/5 kl. 7.45, bussarna avgår kl. 8.00. (1 st) + ev.
någon kompletterande bil.
Hemresa lördag kväll 18/5 kl. 17.00 till Foteviken (1 st)
Hemresa lördag kväll 18/5 kl. 20.00 till Foteviken via Bellevuevägen. (1 st)
Hemresa Strövare/Lufsare/Tvm söndag 19/5 buss avgår kl. 14.00. (1 st)
Anna Lindberg och Katta Gunnarsson kommer finnas på plats och hjälpa till vid bussavgången.
Knyttegrupperna och övriga som kör ut själva
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 10.00-10.15, 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.
När ni anländer till lägret
Varje grupp kommer att få ett lägerkit med schema för dagen, lägermärken m.m. när ni anländer.
Troligast är att Åsa och Ingrid finns på parkeringen och förser er med dessa kit. (ett per grupp)
Dryck
Ta gärna med dryck för eget bruk till hela helgen, det kommer dock att finnas vatten på plats.
Vi kommer också att bjuda grupperna på fika (banan, slät bulle och saft) , så medtag kåsa/mugg att
dricka ur. Knytte grupperna och Äventyrliga familjen får sin fika gruppvis när man anländer, (ledarna
hämtar ut) och övriga deltagare får eftermiddagsfika på lördagen.
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.
Vi rekommenderar grupperna som åker buss att ha en förmiddagsfika med sig för att äta innan
invigningen, när ni fått ert lägerkit.
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 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
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.
Presenning/rep, märk med gruppens namn
Alla grupper kan ha nytta av sin presenning/rep, antingen som vind/regnskydd vid matpaus eller som
skydd för packningarna under dagen. Dock kommer vi ta med presenningar att bygga vindskydd av
till alla övernattande.
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. 1718.30 och tänkta att kunna nyttjas av alla grupperna, vi samsas om platsen på bästa sätt.
Toaletter
Det kommer att finnas bajamajor på plats, alla ledare får hjälpas åt att hålla dessa i bra skick, schema
för att se till dem och rengöra vid behov kommer delas ut till grupperna på plats. Av erfarenhet så vet
vi att barnen inte är så vana vid denna typ av toaletter så ni ledare bör handleda barnen hur de
används för allas trevnad. Vi kommer att ha 8 toaletter på plats och öppnar endast 4 så länge det
funkar (dvs, så länge det ryms mer i behållaren) vi har fått möjligheten att bara betala för det antal
toaletter som vi behöver nyttja.
Lägerbål lördag kväll kl. 18.30
Alla deltagare välkomnas till ett gemensamt lägerbål kl. 18.30 på lördagskvällen, sång, musik och
underhållning utlovas. För de som stannar kvar och sover över blir det mys vid elden hela kvällen.
Lördagen
På lördagen kommer grupperna att delta i aktiviteter enligt schema som läggs ut på hemsidan några
dagar innan lägret, varje grupp får också ett på plats. De som är anmälda som funktionärer får ett
speciellt mail med funktionärsinfo ca 1 vecka innan lägret. Ni hittar vår presentation av lägret på
hemsidan www.friluftsframjandet.se/malmo där finns program för helgen.
Invigning av lägret för alla kl. 10.30.
Söndagen
Söndagen kommer att bjuda på några olika aktiviteter som man kan delta i efter att grupperna rivit
sitt vindskydd, dessa aktiviteter kommer att presenteras på lägret, enligt schema.
Läkare och sjuksköterska vid stora vita infotältet
Vi kommer att ha Helen Johansson (läkare) tel. 070-9415700 på plats under lördagen och söndagen
om olyckan skulle vara framme och likaså Malin Wibom (sjuksköterska) tel. 070-3283886.
Malin finns på plats från fredag-söndag och du når dem på lägret vid vårt stora infotält vid
vindskydden. Vi rekommenderar alla ledare att lägga in deras telefonnummer i era egna
mobiltelefoner, dock är det ju viktigt att varje grupp har med sin egen förbandsväska med ut på
rundan över dagen och tillgänglig hela lägret.
Grupplistor/Sportadmin
Tänk på att alltid ha kontaktlista för er egen grupp med er ut.
Gula västar
De som bär gul väst på lägret finns till hands och kan svara på frågor och ge info.

Framförallt
Ta med ditt goda humör och peppa barnen till ett bra läger!!
Om vi alla går in med ett smajl så får vi oftast ett smajl tillbaka 
Om det är något som ni inte tycker funkar så kom fram till Ingrid Sommarin (lägergeneral) eller Mats
Sihvonen (ordförande) och ta upp det med en gång så skall vi göra vad vi kan för att lösa problemen.
Vi som är med och arrangerar detta läger hoppas att vi alla skall få en minnesrik helg tillsammans.
Välkomna hälsar arbetsgruppen för lägret som bestått av:
Ingrid Sommarin, Anna Mattsson, Marie Lindahl, Christina Norlander, Torbjörn Ängqvist, Joachim
Lövin, Jonas Andersson, Affe Holmqvist, Cilia Mårtensson, Janne Andersson, Johan Hansson, Åsa
Sandberg, Katti Virc, Mats Sihvonen, Malin Wibom, Helen Johansson.

