
Bokningsnummer

Telefon mobilGrupp

Matansvarig under lägret (namn och e-postadress)

Intendentur
Kontaktuppgifter - Om ni har någon särskild matansvarig anger ni dennes kontaktuppgifter. 

Måltider och antal ätande

Datum -->

Veckodag -->

Frukost -->

Lunch -->

Middag -->

Kvällsmål -->

Följande dagar och måltider vill vi ha mat i råvara för egen tillagning: (Vid huvudinryckningen får ni kostnadsfri 
blåbärssoppa och färdiga smörgåsar) Fyll i antal ätande varje måltid.

Datum -->

Veckodag -->

Frukost -->

Lunch -->

Middag -->

Kvällsmål -->

Ankomst och avfärd
Dag och datum för ankomst Dag och datum för avresa

Lunch sista dagen på Vässarö önskar vi en av följande måltider 

Nyponsoppa, smörgås, fruktTunnbrödsrulle Mat enlig matsedeln

Extra önskemål (specialkost anmäls vid ankomst)

Även denna måltid tillagas av er. Ni hämtar råvaror dagen innan precis som för alla andra luncher under er vistelse.
*Kokkorv kostar 10 kr extra per person, se luntan "Matinformation" för mer information.

Grillkorv

Kokkorv*

Vässarölägret - Stockholms Scoutdistrikts lägerö

Skickas till Fridhemsgatan 8, 112 40 Stockholm        eller   bokning@vassaro.se

Intendenturönskemål  - Skickas till kansliet senast 5 veckor före ankomst
Skriv ut formuläret och fyll i för hand och posta det eller fyll i formuläret här direkt och maila in det till oss. 
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Gasol

Vi vill köpa gasol i lånetuber (PC10) av Vässarö. Ange uppskattad mängd gasol ni kommer att förbruka. tuber

Cykelkärra 

Vi vill hyra st cykelkärra/or för 50:- / dag

Telefon mobilGrupp

Matansvarig under lägret (namn och e-postadress)

Intendentur
Kontaktuppgifter - Om ni har någon särskild matansvarig anger ni dennes kontaktuppgifter. 

Ankomst och avfärd
Dag och datum för ankomst Dag och datum för avresa

Antal ledare Antal ledare som kan skeppa segelbåtar

Uppdatera antal deltagare per åldersgrupp

Antal Bävrar / 6-7 år Antal Spårare / 8-9 år Antal Upptäckare / 10-12 år

Antal Äventyrare / 12-15 år Antal Utmanare / 15-18 år Antal Rover / 18-25 år

Vi kan inte garantera att ni får de antal ni önskar hyra, vid brist på cykelkärror kommer vi att fördela dem jämnt. 

Hjälp oss att uppdatera antal deltagare under er vistelse så att vi kan korrigera antal deltagare per aktivit

Vässarölägret - Stockholms Scoutdistrikts lägerö

Skickas till Fridhemsgatan 8, 112 40 Stockholm        eller   bokning@vassaro.se

sid 2 av 2
Intendenturönskemål  - Skickas till kansliet senast 5 veckor före ankomst
Skriv ut formuläret och fyll i för hand och posta det eller fyll i formuläret här direkt och maila in det till oss. 
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