Halloj!!
Söndagen den 29.6. drabbar vi Sibbo-pirater ihop med
pirater från Skotland och Danmark i Kolding på Jylland för

Pirates of Kolding Bay 08
Du hänger väl med och försvarar vår ära och heder, för
det ska bli ett sjöslag av sällan skådat like!
Läs noggrant igenom all viktig information här nedan så är
du beredd när det bär av i slutet av juni.
Avresa
Bussen avgår lördag 28.6.2008 från Sibbo Gymnasiums
P-plats kl 04:30 och från Söderkulla skolcentrum kl 04:50.
Var på plats i tid!
Packning
Fredagen den 27.6. kl. 19:30 packas alla rinkor och den gemensamma lägerutrustningen i bussen
vid Söderkulla skolcentrum. Packa altså färdigt i tid och hämta rinkan till Söderkulla redan på
fredagen, på lördagsmorgonen ska du ha endast en ryggsäck med de saker du behöver inne i
bussen och på färjorna med dig.
Resan till Danmark
Bussen är en tvåvåningsbuss med över 60 sittplatser så det finns gott om
plats (vi är 38 personer). Bussen har bl.a. toalett och luftkonditionering. Under
resan från Sibbo till Åbo kommer vi inte att pausa så ta med egen matsäck att
äta i bussen.
Vi åker med Viking Line från Åbo kl 8:45. På färjan har vi bokat gemensam sjöfrukost och middag
och dessutom blir det lite scoutigt program så ingen ska bli uttråkad. Färjan anländer i Stockholm
kl 18:55 varefter bussresan genom Sverige kan börja. Vi pausar för ett sent kvällsmål i Sverige. På
morgonen tar vi Scanlines-färjan från Helsingborg till Helsingör och kör sedan genom Danmark till
Jylland och Kolding dit vi beräknas anlända på söndag vid middagstid.
Klädsel
Under resan är alla klädda i scoutuniform (se bifogad bild). Det betyder scoutblusen (helst nya)
med märkena påsydda, mörka, enfärgade, raka bomullsbyxor (eller knälånga shorts/kjol, men inte
jeans), mörka strumpor (inte vita tennisstrumpor) och mörka skor (inte länktossor). Ingen väiski! Ni
kan sprätta bort evenemangsmärken typ 2007-jubileumsmärket och förra sommarens lägermärke
färdigt, ni kommer att få ett nytt Houens Odde-märke. Internationella scouthalsduken delas ut den
18.6. eller i bussen. Var och en kommer att få en läger T-shirt med vår tuffa logo, vänligen
meddela din storlek sfsm.
Hem igen
Hemresan startar vi lördag 6.7. vid middagstid med att köra till Köpenhamn där vi gör en liten
rundtur till de viktigaste sevärdheterna. På kvällen åker vi till Helsingör för att ta en kvällsfärja över
Öresund och sedan köra norrut genom Sverige under natten. I Stockholm är vi i god tid före färjan
avgår kl 07:45. På Viking Line har vi igen sjöfrukost och middag bokade.
Ankomsttiden i Åbo är 19:50.
Hemma igen är vi söndagen den 6.7.efter kl 22, exaktare tidpunkt skickas per
SMS till föräldrarnas mobiltelefoner.

Lägerplatsen
Houens Odde Spejdercenter i Kolding på Jyllands östkust är målet för vår lägerresa. Det samlas
över 250 scouter samtidigt på området och vi kommer delvis att ha gemensamt program med dem
och delvis eget program i vårt läger. Vi kommer att bygga upp vårt läger tillsammans med den
skotska scoutkåren, vi blir nästan 60 scouter i vårt läger. WC och duschar
finns centralt att tillgå men i övrigt bygger vi upp lägerbyn med kök och
matsal själva. Vi sover i kårens egna tält.
Det finns en liten butik, ”Provianten”, på området där man kan göra små
inköp (godis, glass, limsa, frukt, vykort, frimärken osv) om man vill. Vill du veta mera om
lägerplatsen kan du gå in på Houens Oddes hemsidor www.houensodde.dk. Som du ser är vi med
på Centerleir uge (= vecka) 27.
Legoland
I slutet av lägret planerar vi att göra en dagsutfärd till Legoland som ligger 30 min. körtid från
lägret. Inträdet till Legoland ingår i lägeravgiften liksom pikniklunchen men beräkna lite fickpengar
för Legoland, t.ex. för glass o.dyl.
Säkerhet
För allas säkerhet och trivsel är det viktigt att vi följer de regler vi kommit överens om:
-

Uppför dej mot andra på samma sätt som du vill att andra ska uppföra sig mot dej
På färjorna rör sig scouterna i par eller tre tillsammans och har en namngiven ledare som
paret/gruppen ska anmäla sig till enligt överenskommelse.
Man får inte gå ut på däck utan lov och tillsyn av en ledare.
Vi reser i scoutuniform vilket speciellt förpliktar till fläckfritt uppförande
Håll dej till gruppen och håll reda på överenskomna mötestider
Spelautomaterna är förbjudna för alla under 15 år
Det är nolltolerans på rusmedel och rökning är förbjudet för alla under 18 år.
Ingen puukko med, ledarna tar med så det finns för lägrets uppbyggnad
Den som vill kan ta kastspö med men på eget ansvar
Ledarnas direktiv och givna regler ska följas
Den som upprepade gånger bryter mot de gemensamma reglerna riskerar efter varningar
och kontakt med målsman att skickas hem på egen bekostnad.

Bland ledarna finns en sjukskötarstuderande och närvårdare, Tina Martin, och de
flesta ledare har någon form av I-hjälps utbildning.
Försäkring
Scouterna är olycksfalls-, resesjukdoms-, resegods- och reseansvarsförsäkrade i
försäkringsbolaget IF. Olycksfalls- och resesjukdomsförsäkringen har ingen
självrisk medan resegods- och –ansvarsförsäkringens självrisk är 84 e. Försäkringen är en
andrahandsförsäkring.
Identitetskort
Var och en bör ha med sig ett officiellt identitetsbevis eller pass, sjukförsäkringskortet duger inte.
Mobiltelefoner och elektronik
Vi rekommenderar att mobiltelefonen lämnas hemma. Dels finns det begränsade möjligheter att
ladda mobilen och dels täcker försäkringen inte mobiltelefoner som stjäls ur olåsta utrymmen eller
får fuktskador i lägerförhållanden.
MP3-spelare o.dyl elektronik tar man med på egen risk och är avsedda att användas endast i
bussen. Tänk på att en kortlek och en bok/tidning är bra alternativ som tidsfördriv i bussen.

Hälsningar från och till lägret
Det går bra att skicka post till lägerdeltagarna, använd adressen:
Scoutens namn / Kår
Houens Odde Spejdercenter
Houens Odde 14-20
6000 Kolding
Danmark
Man kan också skicka epost till lägerområdets kontor som printar ut
och distribuerar till lägerdeltagaren, använd då adressen
centerlejr@houensodde.dk Skriv mottagarens namn och kår i Subject/Aihe-rubrikfältet.
Om det skulle behövas tar ledarna kontakt med föräldrarna per telefon eller lånar telefon åt
scouterna. Föräldrarna ombeds meddela reseledaren sina kontaktuppgifter under lägertiden.
Föräldrarna får vid behov kontakt med lägerdeltagarna via kårernas reseledare Anders
(Östersundom Scouter (tel. 040-5194925) och Nina (Åfararna tel.040-5514808).
Föräldrarna kan följa med händelserna på lägret via den blogg som våra scouter kommer att turas
om att skriva på adressen www.piratesofkoldingbay08.bloggspot.se samt artiklar i Borgåbladet.
Lägeravgiften
Våra bidragsgivare har varit givmilda och ni har varit jätteduktiga på att samla pengar! Nu gäller det
att göra den sista ansträngningen med lotteriet, sedan har vi resan så gott som betald. Den slutliga
lägeravgiften meddelas per epost till var och en, den skiljer sig lite beroende på kår och på hur
aktiv man varit med säljandet o.dyl.
Fickpengar
För uppköp ( 2 ggr kvällsmat) under resorna genom Sverige beräknas var och en behöva ca 200
svenska kronor. I Danmark behövs pengar för lunchen ankomstdagen och lunchen i Köpenhamn.
Dessutom kanske scouterna vill göra mindre uppköp i lägrets “Provianten” och i Legoland. Ungefär
400-600 danska kronor skall räcka väl till (om man inte tänker köpa Legon förstås...). För uppköp
på Viking Line kan det behövs lite euron men de förhandsbokade måltiderna ingår i lägeravgiften.
Grillkväll 18.6. kl 18 på Stugan
Alla Danmark-resenärerna och deras familjer är välkomna på en grillkväll under fria former på
Östersdundom Scouters Stuga på Knaperbackavägen 52 i Söderkulla (parkering på
Knaperbackastallets parkeringsplats. Kör sakta, ta hänsyn till ev. hästekipage!). Anmäl på förhand
antalet deltagare så vi kan skaffa tillräkligt med grillbart.
Frågor?
Kontakta:
Anders Wikström (Östersundom Scouter) anders.wikstrom[vid]riksdagen.fi, tel. 040-5194925
Nina Mellin (Sck. Åfararna) nina[vid]mellin.fi , tel. 040-5514808
Lägerhälsningar

The Captain and his crew

Bilagor
Utrustningslista, deltagarförteckning, dansk-svensk-engelsk scoutordlista, uniform

