
Om anmälan 1 (2)

Scouter och Äventyrare
Vi som anordnar lägret tänker oss att scoutledarna delar ut en Anmälningsblankett och en Hälsoupplysningsblan-
kett till sina scouter/äventyrare/ledare. Blanketterna finns att ladda ner på hemsidan, www.patrullriks.nu.

Anmälningsblanketten skall fyllas i, skrivas under av målsman* och lämnas till kår-/patrulledaren senast den 28/4 
2014. En ledare i Kåren/föreningen anmäler därefter deltagarna till lägret elektroniskt på webben med denna blan-
kett som hjälpmedel. Kom ihåg att även vuxna ska skriva in kontaktpersoner i sin anmälan.

Blanketten hälsoupplysning skall fyllas i av alla deltagare (inklusive ledare) på lägret, skrivas under av målsman* och 
lämnas till kår/patrulledaren tillsammans med anmälan. 

Kåren/föreningen skickar in dessa hälsoupplysningsblanketter senast den 8 maj till: 
Monika Andersson, Jutagränd 11, 91334 HOLMSUND 

Familj
En familj kan bilda en egen kår och en egen patrull och anmäler då sig själva elektroniskt på webben. Eller så väljer 
en familj att ingå i en scoutkår. Då föreslår vi som anordnar lägret att familjemedlemmarna fyller i en anmälnings-
blankett var och ger till den som anmäler kårens scouter/äventyrare som även anmäler familjepatrullen. I så fall bör 
den blanketten lämnas in innan den 28 april. 

Alla familjemedlemmar måste fylla i var sin hälsodeklaration och skicka in den till: 
Monika Andersson, Jutagränd 11, 91334 HOLMSUND senast den 8 maj.

Kom ihåg att även vuxna ska skriva in kontaktpersoner i sin anmälan så vi i lägerledningen vet vem vi ska kontakta 
vid eventuell olycka.

Funktionärer
Ni ska kontakta den person som gett er ert funktionärs-uppdrag för att få ett särskilt lösenord och länk till en anmäl-
ningssida speciellt för er funktionärer. 

Alla funktionärer måste fylla i en hälsoblankett och skicka så fort som möjligt till: 
Monika Andersson, Jutagränd 11, 91334 HOLMSUND

Deltidsfunktionärer som rekryterats till Program och som resten av tiden (före och efter programdagarna) är ledare/
deltagare i kår debiteras med halv avgift. Skicka ett mejl till: vicestab@patrullriks.nu med information om att ni vill få 
reducerad avgift. 

Forts. ->



Om anmälan 2 (2)

Allmänt
Bidrag till Malawiscouter
Vi hade hoppats kunna få med en scoutgrupp från Malavi på lägret, men den 2 april har vi fått veta att det inte blir 
möjligt. Som vi tidigare meddelat ger vi då möjlighet att med ett frivilligt bidrag på 100 kr stödja den scoutverksam-
het i Malawi som EFS Scout varit med om att starta.

Återbud, sjukdom
När kåren/föreningen eller familjen gjort webbanmälan kommer ett mejl i retur med inloggningsuppgifter. Änd-
ringar kan då den anmälningsansvarige göra fram till den 8 maj. Deltagare kan i undantagsfall meddela eventuella 
ändringar till Monika Andersson (kontaktuppgifter, se nedan). Efter den 8 maj återbetalas lägeravgiften endast vid 
återbud på grund av sjukdom och med läkarintyg. 200 kr av deltagaravgiften utgör anmälningsavgift och återbetalas 
ej. Eventuell betalning för lägertröja återbetalas medan Malawibidrag ej återbetalas. Efter den 8 maj sköter Monika 
Andersson (kontaktuppgifter, se nedan) alla korrigeringar av redan anmälda lägerdeltagare. 

Blanketter
Alla blanketter och denna information finns för nedladdning från hemsidan www.patrullriks.nu. 

Bekräftelse
Bekräftelse på lägeranmälan och övrig information skickas till samtliga anmälda i juni, före midsommar. Men efter 
att anmälan är gjord så får anmälaren ett bekräftelsemejl med all deltagarinformation och med en länk så att änd-
ringar kan göras.

Frågor
Har du några frågor som rör anmälan kontakta först din lokala scoutledare därefter lägrets vice stabschef:

Monika Andersson 
tel 070-6428118 
e-mail: vicestab@patrullriks.nu 

Adress: 
Monika Andersson
Jutagränd 11
91334 HOLMSUND

* Myndiga skriver under sin blankett själv.

Välkommen till Patrullriks 2014 i Gärdsmark! 


