
North West Summer Camp 2019
Kungsgårdskolan, Ängelholm

Hej!
Kul att du vill komma på lägret.
Vi vet att det kommer bli en rolig och lärorik vecka.

Lägret startar lördagen den 15 juni 
13:30-16:00  Inkvartering
17.00-17.30  Invigning av lägret i Kungsgårdshallen
   Information, genomgång och ledarpresentation. (Vissa grupper börjar  
   träna direkt efter samlingen)

Observera att det inte serveras någon mat under eftermiddagen, ta med ett mellanmål. 
Lägerkiosken har öppet och kommer att sälja korv.
Första måltiden serveras först kl. 20:00

Packning
Vi kommer att träna och spela basket tre gånger om dagen, du bör alltså ha flera omgångar 
träningskläder med dig. (Två par skor?)
Nya skor kan orsaka problem då de ofta ger skoskav, vilket i sin tur innebär att du har ont 
när du tränar. Det är också viktigt att ha bra strumpor.
Vidare skall du ha med dig: madrass, max bredd 1 meter (dubbelmadrassen stannar alltså 
hemma, annars får inte alla plats i rummen), sovsäck, kudde, hygienartiklar, ett par hand-
dukar,  fickpengar och allt annat du behöver.

Det du inte ska ha med dig är boll. Vi har bollar i hallarna och i förläggningen är det 
förbjudet att ha bollar.

Information till föräldrar
Under åren har vi upplevt att många barn har fått hemlängtan, efter det att föräldrar har 
varit på besök. Vi ser helst att mamma och pappa inte besöker lägret förrän tidigast tors-
dag eftermiddag.
Avslutningen är torsdag den 20 juni kl.16:45. Föräldrar och syskon är hjärtligt välkomna.

I år är vi 300 deltagare på lägret, det är omöjligt att leta upp Dig om Dina föräldrar ringer 
för att prata med Dig. Om någon deltagare mot förmodan inte mår bra kontaktar vi 
omedelbart föräldrarna.

Telefonnummer till lägret är följande:
Johan  0762 47 09 05
Jörgen  0735 75 83 22
Dennis  0724 49 40 06
Inger  0725 23 00 05
Linda  0703 37 88 69
Ring endast dessa nummer om det är något mycket viktigt.
Om lägerdeltagarna behöver ringa viktiga samtal så kan man låna telefon, mobiler är alltså 
inte nödvändigt att ta med.



Med tanke på att skolan kommer att utnyttjas även av andra, bör du alltid ha uppsikt över 
dina värdesaker. Det har tyvärr förekommit stölder på lägret tidigare, väldigt tråkigt.
Lämna därför dyrgriparna hemma.
Det kommer att finnas en kiosk på förläggningen, där vi kommer att sälja läsk, godis och 
andra nyttigheter.

Frågor?
Har du några frågor kring boende, mat och dylikt ring Johan, 0762 47 09 05.
Har du frågor kring basket ring Jörgen, 0735 75 83 22 eller Dennis, 0724 49 40 06.

Hälsningar
Johan Åkesson, Dennis Aulander och Jörgen Lillieholm

Trivselregler
Vi räknar med att alla
• Uppför sig perfekt
• Visar respekt mot alla deltagare
• Är aktsamma med lokalerna där vi vistas

Du som inte klarar av detta, kommer omedelbart 
att skickas hem. Hemresan bekostar du själv.
Ingen återbetalning av lägeravgift.


