
       

  
Sportis: 14-19.2.2020 
Vargungar: 15-17.2.2020 

 
Sportis blir i år ännu lite längre! 14-19.2.2020 sover vi inomhus på Lärkans i Noux och har program både ute 
och inne. På programmet står bland annat lägerbål, patrullrådd, varma smörgåsar, bastu, och program med 
lego och fyrkantiga saker. Vargungar deltar lö-må, äventyrsscouter och äldre deltar fre-ons.  
 

Istället har alla scouter möjlighet att övernatta åtminstone en del av nätterna i kamintält på stugans gård. 
 

 
Vi åker med lokaltrafik från Gamlas tågstation till Noux och tillbaka med kårens resekort. De som åker på 
fredag träffas 14.2 vid Gamlas tågstation kl. 16:40, för att ta I-tåget kl. 16:53. De som åker på lördag träffas 15.2 
vid Gamlas tågstation kl. 9:30, för att ta I-tåget kl. 9:39. Vargungarna blir ledda till Esbo Centrums tågstation 
kl. 15:15 på måndag. De äldre är tillbaka onsdag kl. 16:25 i Gamlas.  
 

 
Anmäl dig via Kuksa senast 2.2. Förläggningen kostar 35€ (Deltagare från samma familj 30€/person) för hela 
lägret eller för vargungar två nätter 25€ (Deltagare från samma familj 20€/person ) och betalas till kårens 
konto FI17 4055 0010 1306 37 i samband med anmälningen. Känns priset för högt kan du be om nedsatt 
deltagaravgift av din ledare. Anmälan är bindande efter 3.2, annulerar du ditt deltagande efter det utan giltig 
orsak bör du betala deltagaravgiften. Efteranmälan är öppen 3.2-9.2 och kostar då 50€. 
 

 
Scouthalsduk, sovsäck, (för utenattens deltagare viktigt med vintersovsäck +  
isolerande liggunderlag), ett par omgångar byteskläder varav en omgång nattkläder, ordentliga vinterstövlar 
att vandra i, varma kläder, matkärl (tallrik/mataback, bestick, mugg), bastusaker (handduk, tvål m.m.), 
puukko (vargungarna behöver inte ta med), liten ryggsäck för dagsprogram, vattenflaska, ficklampa, 
yllesockor/inneskor, papper o penna, tandborste, tandkräm, egna mediciner och pulka.  Om du har: kompass, 
scoutsångbok. Packa allting i en stor ryggsäck eller rinka, som du klarar av att bära själv! 
 
Vid frågor kontakta din ledare eller förläggningschefen: 
  birgitta.mitro@kfukm.fi 040 5526690 
 
Vid frågor eller problemer med kuksa kontakta kuksastödet: 
  kuksa@kfukm.fi 
 
 

    


