Läger-PM StOF:s Sommarläger 2022
Lördag - söndag 14–15 maj vid Ågesta friluftsområde
Samling
Lägerplatsen är vid Ågesta friluftsområde. Det går även att åka kollektivt till hållplats Ågesta
friluftsgård, se sl.se.
Parkering
På någon av parkeringarna i området, endast på av funktionär anvisad plats. Avstånd 0–750
meter från lägerplatsen. Observera att tillfartsvägen upp till Ågestagården utgör
räddningsväg och att det därför är förbjudet att parkera i vägkanten längs dess hela
sträckning. Bil får inte köras ut på ängarna.
Incheckning
Klubbkuvert (innehållandes träningskartor, matkuponger, tältplatser m.m.) hämtas ut
klubbvis i lägerexpeditionen lördag mellan kl. 9-12. Se separat lägerkarta.
Boende
Tältning sker klubbvis på anvisade platser vid Ågesta friluftsområde. En tältplats är 5*5
meter. Klubben anvisas tältplats vid incheckning.
Brandskydd
Totalt eldnings- och rökförbud råder på campingen! Förbudet inkluderar stormkök, gasolkök
och alla typer av grillar. Inga gasflaskor får föras in på området.
Placera tält på tilldelad plats så att det är minst 3 meter mellan tälten i sidled och minst 4
meter mellan ditt tält och tält i tältraden bakom.
Hinkar med släckvatten finns utplacerade i tältbyn, lär dig var de finns och hjälp till så att det
inte leks med dessa hinkar.
I en nödsituation: Rädda - Varna - Larma - Släck
Telefonnummer lägerledning: 076–8633303
Telefonnummer räddningstjänst: 112
Mat
I matpaket som förbeställts ingår:
● Lunch och middag, lördag
● Korv med bröd samt snacks till discot lördag kväll
● Frukost, söndag
Servering inomhus samt i mattält vid Strandhuset (se separat lägerkarta).
Matkuponger finns i klubbkuvert.

Kiosk vid arenan
Enklare kiosk med frukt, godis, dricka, kaffe m.m. finns vid Strandhuset (se separat
lägerkarta). Kiosken är öppen lördag 12.00-17.00 samt 19.00-21.30 och söndag 09.00-13.30.
Övrig service
Bad i sjön vid Ågesta. Badning ska ske under uppsikt av respektive klubbledare.
Möjlighet till dusch inomhus finns under lördagen vid Södertörns klubbstuga, Farstanäset
som ligger ca 5 km från Ågesta. Respektive klubb ansvarar själva för transport till och från
duschen.
Bajamaja på flera platser i området. Handfat finns ej.
Dricksvatten hämtas i medhavd flaska eller dunk antingen vid lägerexpeditionen eller nere i
pumphuset intill Strandhuset (se separat lägerkarta).
Första hjälpen
Enklare första hjälpen finns tillgänglig. Vid lägerexpeditionen lördag. Vid tävlingsarena
söndag.
Bra att ta med
Egen vattenflaska/dunk och gärna egen stol att sitta på.
Ej möjligt att ladda mobiler, dvs powerbank kan vara bra.
Information om träningar och stafetter
Se separata PM i Eventor för respektive aktivitet.
Övrigt
När vi är många som bor på samma plats gäller det att visa hänsyn mot andra. Respektive
klubbledare ansvarar för sina deltagande ungdomar. För att alla ska få nattro ska det vara
tyst i tältbyn mellan 22.00 och 7.00.
Notera också att lägerplatsen och hela Ågesta Folkhögskola utgör tobaks-, alkohol- och
drogfria miljöer.
Nötförbud råder inne i matsalen. Flera allergiska!
Tider
Lördag
09:00-12.00
09:00-12:00
11:30-13:00
15:00
17:00-18:30
19.00-21.30
Söndag
07.30-09:00
10:00

Lägerexpeditionen öppen för uthämtning av klubbkuvert. En ledare per klubb
hämtar ut klubbkuvert.
Teknikträning (länk till info i Eventor)
Lunch
Start äventyrsstafett (länk till info i Eventor)
Middag
Disco
Frukost
Start lägerstafett (länk till info i Eventor)

Kontakt
Matpaket: Emma Martinelle, 070-431 93 05
Tältbyn: Susanne Hartley, 070-228 3240
Journummer nattetid: Per Edvall, 076-863 33 03
Jour övrig tid: Johanna Sahlstedt, 072-208 25 70

Välkomna önskar
Söders-Tyresö, Haninge SOK och Skarpnäcks OL!

