HEJ!
Nu närmar sig årets Trolleboläger och det är dags att börja se över utrustningen, träna på att slå upp tältet och sjunga
upp sig inför lägerbålen. Här följer lite information som är bra att känna till:

Lägrets start och slut
Du är välkommen söndagen den 15:e juni. Vi har drop-in från kl. 09.00 och kl 11.00 har vi gemensam samling. Till
dess ska du ha satt upp ditt tält. Observera att incheckningen öppnar kl. 9.00 och att du ej kan bli tilldelad en tältplats
innan dess
Avslutar gör vi torsdagen den 19:e, då föräldrar och syskon är välkomna att vara med på avslutningen kl. 11.30-12.30.
Efteråt serverar vi korv med bröd till alla lägerdeltagare. Ta gärna med lite matsäck till övriga familjen så att vi alla kan
äta tillsammans.

Åka till Lövåsen
Lövåsen ligger strax utanför Lindesberg. Man ansvarar själv för resan dit och hem. Samåk gärna! Har du svårt att ta
dig till lägret så hör av dig så försöker vi lösa det. Du hittar karta och vägbeskrivning på baksidan av det här brevet.

Kontakt
Undrar du något så maila till: info@trollebolagret.se eller
hör av dig till någon i lägerledningen.

Innan lägret kan du ringa:
Torbjörn Bergvall, lägerchef: 070-361 75 86
Petra Åberg, vice lägerchef: 0733-611 557
Du kan även maila till info@trollebolagret.se

Under lägret kan föräldrar ringa:

Betalning

Köket på Lövåsen 0581-521 08
Torbjörn Bergvall 070-361 75 86
Petra Åberg 0733-611 557
Örjan Åberg 073-4388788

Lägeravgift 550 kr. När det kommer flera deltagare från samma familj, gäller syskonrabatt, alltså 550:- för första barnet,
därefter 500:- för övriga deltagare från familjen.

Viktigt! Ni som är nya medlemmar i Junis (har kryssat
i detta på anmälan) kommer att få ett inbetalningskort
hem i brevlådan på den avgiften.

Nu kan lägeravgiften betalas på tre sätt.
1. Direkt in på vårt bankgiro. Märk betalningen med
deltagarens namn och personnummer. Kom ihåg - ni som
betalar för fler barn från samma familj, att justera avgiften
så syskonrabatten blir korrekt. .
Bg 686-9051
2. Kontant på plats som tidigare. Ta med jämna pengar.
3. Med betalkort på plats, VISA/Mastercard
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Tält (om du ej angett att du behöver låna)
Sovsäck
Filt
Liggunderlag eller luftmadrass
Badhanddukar (gärna två då de inte alltid hinner
torka mellan baden)
Toalettartiklar (tandborste, tandkräm, tvål etc.)
Badkläder (gärna två uppsättningar då de inte
alltid hinner torka mellan baden)
Djup tallrik, mugg och bestick (tallrik och mugg i
plast men ej engångs)
Varm tröja
Nattkläder (något varmare än pyjamas, ex. träningsoverall)
Mössa
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Keps eller annan ”solhatt”
Ombyteskläder
Utekläder (jacka)
Oömma skor
Regnkläder och gummistövlar
OBS! VIKTIGT!
Myggstift
Solskyddskräm
Ficklampa
Vattenflaska märkt med namn
Ryggsäck (modell mindre) för dagsutflykter
Lägeravgiften (550kr alt. 500 kr för syskon) eller kvitto på förskottsbetlaningen·
En bok och godis om du vill

Tips: Märk gärna kläder o.dyl. med namn.
Ta INTE med kniv, mp3-spelare, mobiltelefon o.dyl.
Ta inte heller med nötter eller godis som innehåller nötter.
OBS. Vi ber er respektera vårt mobilförbud. Telefon finns att låna i köket vid behov.

Hitta till Trollebo
Så här hittar du till lägret:
Åk mot Lindesberg på R50. Strax norr om
Lindesberg svänger du in på R 68 mot Fagersta. Åk ca 100 meter på den vägen och sväng
sedan in vid skylten ”S Lövåsen”. Åk tills
vägen tar slut, ca 2 km. Framme!
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För att tältet ska stå emot regn så får inget
ligga emot tältduken inuti. Därför är det klokt
att se till att inte ha ett för litet tält. Man kan
till exempel sova två i ett tremanstält eller tre
i ett fyrmanstält. För att vi alla ska få plats
på tältplatsen så ber vi er dock att inte ta med
onödigt stora tält.
Prova gärna att sätta upp tältet hemma innan
lägret, så att du vet att alla delarna finns med!
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Tälttips
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Norra infarten,
Lindesberg
Mitten-infarten, Lindesberg
Södra infarten, Lindesberg

Vi ses snart på Trollebo - ett äventyr på riktigt!
OBS! Senaste nytt om lägret hittar du alltid på: www.trollebolagret.se

