TRAMPOLIN – SNART ÄR DET DAGS!
Nu är det mindre än tre månader kvar till Trampolin! Sista anmälningsdagen har passerat, och vi är i
skrivandes stund 3237 deltagare och 322 funktionärer anmälda till lägret. Det går fortfarande bra att
efteranmäla sig, ifall någon i er kår missade att anmäla sig i tid.
I det här brevet finns aktuell information till er som är anmälda som kårledare. Vi kommer inte göra
några direktutskick till de andra deltagarna, så vi vill därför be er delge scouterna och eventuella övriga
ledare från er kår den information de behöver veta om i förväg.
Vi ses på Trampolin!
Lägerkommittén genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef

Praktisk information som rör deltagarna
Mobiltelefoner och laddning

Det är tillåtet för både scouter, ledare och funktionärer att ha med sig mobiltelefoner på Trampolin.
Täckningen i området är dock väldigt dålig för de flesta operatörer, så man kan inte räkna med att kunna
använda sin telefon i samma utsträckning som vanligt. Om någon hemifrån har ett brådskande ärende till
en lägerdeltagare som inte har en mobiltelefon med sig eller inte kan nås på denna p.g.a. täckningen kan
man ringa till lägrets växelnummer 08-580 032 50. För att det ska vara möjligt att komma fram på detta
nummer i brådskande fall ber vi er begränsa användandet just till synnerligen viktiga samtal.
Telefoner kommer kunna laddas på särskilt anvisade platser. Det är inte tillåtet att använda några andra
eluttag än dessa för laddning! Ett annat alternativ är att ta med klimatsmarta laddare som exempelvis
solcellsladdare eller dynamoladdare. Några olika varianter finns att köpa på t.ex. Scoutshopen eller
friluftsbutiker.

Behöver scouterna ha med sig pengar till lägret?

På Trampolin kommer det inte förekomma några aktiviteter som kostar pengar. Däremot finns det
några andra saker som det kan vara roligt att ha med lite pengar till. Det kommer vara en insamling där
vi samlar in pengar till två projekt i två av equmenias kompiskyrkor; se rubriken ”Insamling” nedan. Det
planeras också en lägershop där man kommer kunna köpa t-shirtar och andra Trampolin-prylar, saker att
komplettera packningen med om man glömt något (exempelvis tandborste, kåsa, sovsäck) samt lite ”braatt-ha”-saker. Till sist kommer det också finnas några kiosker och caféer där det kommer säljas ätbara
saker av olika slag; glass, godis och liknande i kioskerna och fika i caféerna.
I lägershopen samt minst ett av caféerna och en av kioskerna kommer det vara möjligt att betala med
kort. Från lägrets sida ser vi gärna att betalkort används i så stor utsträckning för att minska
kontanthanteringen och förbättra säkerheten. För att kunna betala med kort behöver man ha en PIN-kod
till sitt kort, och kortet får inte vara spärrat för internethandel.

Insamling

Under Trampolin kommer vi att samla in pengar till två projekt i equmenias kompiskyrkor i Ecuador
och Kongo Kinshasa. Nedan presenteras de båda projekten. Samma texter kommer att finnas i
lägerboken så att scouterna kan läsa om vad de insamlade pengarna kommer att användas till.
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Utveckla scoutverksamheten i Ecuador
Ecuador är ett land i Sydamerika. Naturen är blandad med vackra stränder längs med Stilla havskusten,
och spännande djungel uppe i bergen. I landet bor över 14 miljoner människor. En del av invånarna är
indianer som bor i byar uppe i bergen. Många ecuadorianer är väldigt fattiga.
I Ecuador är scouting något som många barn och unga tycker är roligt. Arbetet med scouting är stort,
men tyvärr har inte kyrkan pengar till att utveckla scoutverksamheten så som de skulle vilja. Under
Trampolin kan du ge pengar till scoutverksamheten i Ecuador. Ditt bidrag hjälper till att göra det
möjligt att utbilda fler scoutledare, planera roliga scoutläger och göra reklam för scouting så att fler barn
och unga i Ecuador kan bli scouter.
Tack för att du hjälper de ecuadorianska scouterna!
Utbilda om rättigheter i Kongo Kinshasa
Kongo Kinshasa är ett stort land i Afrika. Nästan 70 miljoner människor bor där, det är mer än alla
invånare i Sverige gånger sju. Även i Kongo Kinshasa är befolkningen väldigt fattig. Förutom att andra
länder har delat upp landet utan hänsyn till befolkning och traditioner, är det ofta krig mellan olika
folkgrupper.
Tyvärr är det många unga tjejer som utsätts för våld av olika slag. Väldet är både psykiskt och fysiskt,
men även moraliskt och sexuellt. Detta är någonting som du, med dina pengar, kan ha möjlighet att sätta
stopp för!
Unga kyrkan i Kongo vill arbeta med scouttjejer och även andra tjejer för att förhindra att de råkar illa
ut. Genom scoutmetoder vill kyrkan utbilda tjejer i ämnen som mänskliga rättigheter, juridik och
självförsvar. Det är viktigt att styrka tjejerna – om de vet vad som är rätt enligt lagen kommer de kunna
försvara sig. Genom att ge pengar i insamlingen hjälper du dem.
Tack för att du hjälper till att förhindra våld i Kongo Kinshasa!

Post & brevlådor

Under lägret kommer det vara möjligt att ta emot och skicka post, både inom och utanför lägret. För
post till lägret kommer det att finnas en särskild adress. Den läggs upp på Trampolins hemsida när den är
klar. Post som ska skickas från lägret kommer kunna postas i en brevlåda på lägerplatsen. Frimärken och
vykort säljs på lägret. Det kommer också gå att skicka post inom lägerområdet, till exempel till
kompisar i en annan patrull. Då behövs inga frimärken, utan det räcker med lägrets stämpel.
Vi passar också på att påminna om att det är bra om varje patrull tar med sig något som kan fungera som
postlåda att sätta vid sin tomtgräns om man är någon annanstans när posten kommer.

Alkohol, droger och rökning

I enlighet med equmenias alkoholpolicy är det inte tillåtet att använda alkohol eller droger under lägret.
Rökning kommer vara tillåtet, men endast på särskilda platser.
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Praktisk information
information som rör kåren/patrullen
InIn- och utryckning

Inryckningstiderna torsdag 1 augusti och söndag 4 augusti är kl. 8-14. Fredag 9 augusti räknar vi med att
utryckningen kan börja vid 11-tiden. Ni som åker tåg hem kan räkna med att kunna vara på
järnvägsstationen 12.00 eller senare. Alla kårer har eller kommer att bli kontaktade av de
inryckningsansvariga för att meddela sitt färdsätt till lägret, inryckningstid och boka upp ev.
transferbuss.
På in- och utryckningsdagarna kommer trafiken till och från lägret att vara enkelriktad förbi
lägerplatsen. Infart sker från väg 42 mellan Vårgårda och Trollhättan, och utfart sker via Långared. En
vägbeskrivning är på gång och läggs upp på Trampolins hemsida när den är klar. Det kommer inte vara
tillåtet att köra på lägerområdet med egen bil, utan om man kommer med kårpackning på en släpkärra
kommer det finnas funktionärer med fyrhjulingar som kör ut kärrorna till kårens eller patrullens boplats
på lägerområdet.

Transport av patrullutrustning

Som vi tidigare har informerat om har Trampolin tecknat ett ramavtal för transport av patrullutrustning
med DHL. Det går fortfarande bra att boka transport genom detta avtal. Det blir ett enhetspris på 500
kr inkl. moms per pall enkel väg (tur och retur kostar alltså 1000 kr per pall). Samma pris gäller för hela
landet. DHL kan hämta pallarna redan vid midsommar och köra ut dem till lägerplatsen i lagom tid inför
lägret, men kan också hämta dem senare – det väljer ni själva.
Utrustningen ska packas på en EUR-pall med måtten 120*80 cm, och pallen får max bli 200 cm hög.
DHL accepterar ett utstick på långsidorna med max 10 cm. Det behövs inga pallkragar men pallen ska
vara väl packad och emballerad med presenning. Ni som bokar transport kommer få instruktioner med
bilder på hur man kan packa en pall. Själva pallen behöver ni ordna själva.
Önskemål om transport skickas till lägersekreteraren på maria.fhager@equmenia.se senast 26 maj.
Ange namn, ort, telefonnummer och e-postadress till den person som ansvarar för frakten, samt
kårnamn/ort och patrullnamn. Därefter kommer vidare instruktioner för bokning av hämtningsdag.

Utrustning och tillbehör för matlagning

Vi räknar med att kårerna själva vet ungefär vilken utrustning ni behöver och brukar använda på
scoutläger, så det kommer ingen detaljerad utrustningslista. För matlagningen finns det dock några saker
som kan vara bra att ta med men som man kanske inte alltid har med på läger. Här kommer en lista:
•
•
•
•
•
•
•

Aluminiumfolie
Tygkassar att hämta maten i, ca 4 st. per patrull
Vitlökspress
Rivjärn (kolla att det är vasst, kanske dags att köpa ett nytt?)
3 burkar för sylt (man får sylten i ”plastkorvar” och det kommer finnas tre sorter; jordgubbssylt,
äppelmos och lingonsylt).
Sil att sila slaskvattnet med så att matrester inte hamnar i slaskgropen utan kan läggas i komposten
Kylklampar à 400 g, minst 6 st.
- Varje patrull får lämna in 3 kylklampar för infrysning när ni kommer till lägret. Så fort det finns
frusna kylklampar får ni byta 3 varma kylklampar mot kalla så ofta ni vill under lägret. När lägret är
slut får ni tillbaka 3 kylklampar från frysen.
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•

- Väg kylklamparna! I gamla klampar försvinner ofta vätskan. Vi tar bara emot kylklampar som
väger minst 350 g.
Kryddor – patrullerna behöver själva ta med kryddor till lägret. Kryddor som finns i recepten och
som det därför är bra att ta med sig är:
- Salt
- Vitpeppar
- Cayennepeppar
- Chilipulver
- Malen koriander
- Malen spiskummin
- Oregano
- Paprikapulver

Säkerhetsinformation

För att vi ska få ett välfungerande läger och undvika olyckor finns det en del säkerhetsföreskrifter som
alla måste följa. Det som särskilt rör scouterna kommer stå i lägerboken, men det är bra om ni också
pratar med scouterna om säkerheten inför eller i början av lägret.
Säkerhet för tält och kök
Säkerhetsavstånd mellan tälten samt mellan tält och kök får du på plats men generellt gäller att köken ska
ligga ”på rad”. Tälten finns strax bakom, och får lov att stå ganska tätt.
Bygg säkert! Kontrollera surrningar, fundera över eldens placering. Se till att hållfastheten är tillräcklig
inte bara i solsken och vindstilla utan även för regn och hård vind. Bygginspektörerna har rätt att beordra
nedplockning av de byggnationer som de bedömer som osäkra, så bygg ordentligt från början!
Badsäkerhet
Bad är endast tillåtet i myndig ledares sällskap. Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vatten. Ropa
inte på hjälp om du inte är i nöd. Badregler och badvakternas anvisningar MÅSTE efterföljas. Det är inte
tillåtet att använda schampo, tvål, tandkräm m.m. i sjön, istället hänvisas till de duschar som finns vid
badet. Drick inte av vattnet i duscharna eftersom det är sjövatten.
Brandsäkerhet
Varje kår ska ha med sig hink, brandruska (t.ex. en städsvabb) och brandfilt till varje eldstad. Ni
behöver också ha en brandsläckare (skum) som finns inom 50 meter från kårens/patrullens olika
eldstäder. Skumsläckare kan köpas på de flesta större varuhus och är en bra investering för både kyrkans
och föreningens verksamhet även när det inte är scoutläger. Brandsläckarens främsta uppgift är att släcka
bränder där matolja, fett eller liknande har fattat eld under matlagningen.
De kårer som eldar med gasol måste märka ut detta med gällande skyltar samt meddela detta vid
incheckningen.
Vid brand meddela omedelbart lägerreceptionen eller sjukvårdsstugan. Dessa är våra larmcentraler. Ta
dig dit det går snabbast. Använd den brandsläckningsutrustning och det vatten som finns närmast. I de
gemensamma utrymmen som finns på lägret finns det också släckningsutrustning. Det är absolut
förbjudet att leka med kårens brandsläckare eller de vattentunnor som eventuellt är placerade i byarna.
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Eldning är endast tillåten i kår-/patrullspisen eller i de eldstäder som finns på bytorget. Eldning skall ske
med största försiktighet. Eldning i militärtält är inte tillåten förutom då lägerledningen ger tillstånd. Vid
sådana tillfällen gäller ytterligare säkerhetsföreskrifter. Fotogenlampor och gaslyktor är förbjudna i tält
med undantag av militärtält i vilket lampan skall vara säkert upphängd.
Vid en eventuell brand eller olycka sker återsamling på bytorget. Byvärden tittar vid behov på alternativ
samlingsplats.
Elsäkerhet
Det är absolut förbjudet att göra åverkan på elkablar och övrig elutrustning. Om något fel upptäcks på
utrustningen måste detta anmälas till platsansvariga eller lägerreceptionen. Inga andra än lägrets
elektriker får göra reparationer på utrustningen.
Fordonstrafik
Det är inte tillåtet med fordonstrafik på lägerområdet förutom vid in- och utryckning. Undantaget är
servicetransporter. Servicetransporter skall ha en eller två personer som går bredvid fordonet för att
undvika faror och säkerhetsrisker.
Vi vill att de som reser från lägret skall färdas på ett tryggt och säkert sätt. Varje chaufför och bilförare
ansvarar för att nattsömnen blir så bra som möjligt och deltagare och funktionärer uppmanas att
respektera detta.
Bevakning
Lägret kommer att ha nattvakter, främst för intern bevakning, sänka ljudnivån, kolla eldstäder m.m.

Regler för lägerplatsen

Lägerområdet
Tänk på att vi befinner oss på privat mark och därför är det viktigt att vi respekterar de avspärrningar
som finns. I övrigt gäller självklart allemansrätten.
Avverkning
Det är förbjudet att avverka träd eller annan växtlighet. Likaså är det förbjudet att ta näver från växande
träd. Grästorvor får tas i så liten utsträckning som möjligt och då under spisen. Vid lägrets slut läggs
torven tillbaka snyggt och prydligt. Sten till byggnationer får ej tas från gärdesgårdar.
Toaletter
Toaletter finns utplacerade på lägerområdet. Skräpa inte ner i och omkring dessa. Tvätta händerna efter
varje besök med hjälp av den handgel som finns inne på toaletterna. Vid de stora toalettvagnarna rengörs
händerna med hjälp av den duschflaska som finns utanför dessa toalettvagnar. Om någon deltagare blir
magsjuk går ni omedelbart till sjukvårdsstugan och berättar detta, samt talar om ifall deltagaren varit på
någon av våra toaletter. Om möjligt, lås toaletten innan ni gör något annat! Smittorisken är stor och vi
vill rengöra toaletten innan någon annan hinner bli sjuk.
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Vatten
Disk- och dricksvatten finns på flera ställen på lägerområdet. Det är inte tillåtet att diska, tvätta sig eller
borsta tänderna direkt vid tappstället. Se till att stänga alla kranar ordentligt när ni lämnar tappstället.
Slaskgropar
Patrullen gräver en grop för att hälla ut diskvatten, tvättvatten och annat som pastavatten och liknande.
Matrester kan silas med en sil som patrullen tar med sig och det som ska komposteras läggs i en särskild
påse eller likande och lämnas i återvinningen. Gropen ska vara cirka 50 cm djup och 50 cm i diameter.
Ved
Hämtställen för ved finns på flera ställen på lägerområdet. Hämta inte mer ved än vad ni behöver under
lägerveckan.
Sopor
Vid mathämtningsladan finns lägrets sopstation. För att undvika extraarbete är det viktigt att sorteringen
sker enligt de anvisningsskyltar som finns. Ta gärna med kärl eller påsar för detta. Matrester silas i ett
silnät som kåren tar med till lägret och slängs sedan som kompost.

Lägersång och andra nya sånger

Vi är glada att kunna meddela att vi har utsett en vinnare i lägersångstävlingen! Det vinnande bidraget är
skrivet av Ludwig och Dan Rosengren från Vänersborg. På Trampolins hemsida under ”Om Trampolin”
och ”Lägersångstävling” kan man lyssna på det vinnande bidraget. Där finns också sångtexten i en PDF-fil
samt en intervju med låtskrivarna.
På Trampolin kommer vi också att sjunga några nyskrivna andaktssånger. Några av dessa kommer att
spelas in och läggas upp på lägrets hemsida så att de som vill kan börja öva på sångerna hemma. Det
dröjer dock några veckor till, så kanske hinner ni inte sjunga dem i era scoutkårer innan terminen är
slut, men ni som ledare får gärna lyssna på dem hemma i förväg för att kunna hjälpa scouterna att lära sig
sångerna på lägret.

Ledarbok

På Trampolin kommer de som är registrerade som ansvarig ledare för en patrull få en ledarbok med
praktisk information, underlag för bibelstudier och lite annat material. Ledarboken kommer också finnas
tillgänglig som PDF-fil före lägret, och någon gång under sommaren kommer den att skickas ut till er
kårledare. Tanken är att ni som ledare om ni vill ska kunna läsa på lite inför bibelstudierna och förbereda
er inför dessa.
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