- Regionläger för Helsingfors och östra Nylands scouter –
En somrig scouthälsning från hela lägerledningen!
Nu händer och sker det fantastiska saker i din scoutregion; och jag menar ju såklart vårt första, och framför allt
bästa, regionläger Beach-09!!!
Denna sommar kommer alla intresserade svenskspråkiga scouter från Helsingfors och Östra Nyland att dra ut på
ett läger till Köttboda på Vessö i Borgå! Vi väntar oss närmare 700 deltagare!!! Teman är alltså sommarparadis,
söderhavsö, lägerliv, överlevnad och badbollar! Vi garanterar tuffa äventyr, nya vänner och minnen för livet till
alla scouter, från minsta vargunge till äldsta ledare, som kommer med på det häftigaste evenemanget i regionens
historia!
Så, fram med badbrallorna redan nu! Ta en koll på hur lägret kommer att se ut, fyll i anmälningsblanketten och
börja drömma om sommaren!
Vi ses på stranden!
Hälsningar, Beach-09 lägerledningen
Janina “Jansko” Taimitarha
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Byggnadsläger: 29.7 – 30.7
Lägret: 31.7 – 7.8 varav;
vargungar deltar 1.8 - 4.8
äventyrsscouterna deltar: 31.7 - 4.8
övriga åldersgrupper, inklusive ledarna deltar hela lägret
Rivningsläger: 8.8 – 9.8
Besöksdag: 4.8
Köttboda, Sondby, Vessölandet, Borgå
Alla regionens kårer skall kunna delta och alla åldersgrupper
erbjuds roligt program, möjlighet att lära sig nya saker samt
fantastiska upplevelser att minnas hela livet.

Smakprov på programmet:
Lagoon, Playa, Bungalow, Monsoon, Robinsson, Survivor Night,
Segling och förstås lägerbål, patrullrådd, och en massa annat skoj!!!
Lägrets Web-sida:
Lägrets officiella internet-sida är: www.beach-09.com
Mera information:
Informationsansvariga, regionsekreteraren, kårens kontaktperson
nätsidan ovan och såklart i nästa lägerbrev.

Åldersgruppsspecifik information!
Vargungarna (7-9 åringar):
Vargungarna deltar i lägret 1.8-4.8 Pris: 60 € (lägerfaktura följer i nästa lägerbrev)
Ankomst: Vargungarna anländer till lägret med gemensam busskjuts som koordineras från lägrets sida.
Avfärd: Vargungarna åker hem i samband med besöksdagen med egen skjuts. Kåren koordinerar själv att kårens
samtliga vargungar har bilskjuts/bussplats.
Vargungarna sover i kårens egna tält. Alla lägrets vargungar sover i en Vargungeby, under by-chefens
bevakning.
Vargungarna fungerar/rör sig i kullar under lägret. Vargungarna deltar i programdalarnas aktiviteter, en kort
seglats samt allmän lägerverksamhet.

Äventyrsscouterna (10-12 åringar):
Äventyrsscouterna deltar i lägret 31.7-4.8 Pris: 70 € (lägerfaktura följer i nästa lägerbrev)
Ankomst: Äventyrarna anländer till lägret med resten av kåren. Busskjuts ordnas från lägrets sida.
Avfärd: Äventyrarna åker hem i samband med besöksdagen med egen skjuts. Kåren koordinerar själv att kårens
samtliga äventyrsscouter har bilskjuts/bussplats.
Äventyrarna sover i kårens egna tält. Alla lägrets äventyrsscouter sover i en Äventyrsby, under by-chefens
bevakning.
Äventyrsscouterna fungerar/rör sig i 3-6 personers patruller under lägret. Ävantyrsscouterna deltar i
programdalarnas aktiviteter, en halvdags-seglats samt allmän lägerverksamhet.

Spejarscouterna (12-15 åringar):
Spejarscouterna deltar i hela lägret. Pris: 120 € (lägerfaktura följer i nästa lägerbrev)
Ankomst och avfärd: Busskjuts ordnas från lägrets sida.
Beach -09 fungerar i sin helhet som Fyr för lägerlivs-etappen. Detta innebär att de spejarscouter som under
våren har avlagt ifrågavarande etapp kan ”avlägga” fyren på lägret. Kåren informerar sina egna spejarscouter om
fyren är aktuell eller inte för dem.
Spejarscouterna fungerar i 6-8 personers patruller på lägret.
Spejarscouterna sover i en Spejar-by, under by-chefens bevakning. Spejarna sover i kårens egna tält.
Spejarna deltar i programdalarnas aktiviteter, en dagsseglats och lägrets övriga program.

Explorerscouterna:
Explorerscourerna deltar i hela lägret Pris: 120 € (lägerfaktura följer i nästa lägerbrev)
Ankomst och avfärd: Busskjuts ordnas från lägrets sida.
Explorerscouterna fungerar i lägerpatruller på 4-6 personer. (explorerscouterna fungerar i regel inte som
patrulledare för spejarscouterna på detta läger, utan fungerar i egna explorerpatruller.)
Explorerscouterna sover i en Explorerby. Explorarna sover i kårens egna tält.
Explorerscouterna deltar i programdalarnas aktiviteter, en ”nattseglats”, ett ”X-projekt” och lägrets övriga
program.

Roverscouterna (18-22 åringar):
Roverscouterna deltar i hela lägret. Pris: 80 € (lägerfaktura följer i nästa lägerbrev)
Ankomst och avfärd: Busskjuts ordnas från lägrets sida på de utsatta ankomst- och avfärdsdagarna.
Roverscouterna är hjärtligt välkomna att även delta i byggnads- och rivningslägren, men tar då sig själv till och
från lägret på egenhand.
Rovrarna sover i en Roverby, intill ledar-byn (oavsätt uppdrag på lägret). Rovrarna sover i kårens egna tält.
Redan under de första lägerplaneringsmötena blev det klart och tydligt att roverscouterna inte bara skall ”slava”
på lägret som ledare. Därför kommer det dagligen att erbjudas roverprogram av varierande sort och kaliber.
Roverscouterna får fungera i olika ledaruppdrag men uppmuntras att dagligen delta i det flexibla
roverprogrammet med sin roverpatrull. Patrullen sammansätts på valfritt sätt, ca 3 pers, anmäls till
lägerkansliet i början av lägret och får dagligen en ny utmaning. Dessutom väntar ett fantastiskt, nattligt,
spännande äventyr mot slutet av lägret!!!

