
 

 

              A1 läger den 5-6/10 2019. 
Nu är det snart dags för 39 glada flickor att åka på läger och det ska bli roligt 

att få vara tillsammans med er på Lingvallen. 
 

Samling utanför Malmöflickornas klubblokal, Ribevägen lördagen den 5/10 

 kl. 8.00 då bussen hämtar oss för avfärd till Lingvallen, Ängelholm. 

 

Lägret slutar kl.12.00 söndagen den 6/10 och hemkomst till klubblokalen 

beräknas till ca kl. 13.00. 

 

I lägerpriset ingår buss, logi, lunch, fika, middag och kvällssmörgås på lördagen, 

frukost och litet mellanmål på söndagen.  

 

Om någon har behov av specialkost och mediciner och inte anmält detta ber vi er 

lämna besked om detta till expeditionen så fort som möjligt.   

  

Eftersom detta är ett läger där man ska vara social med sina kamrater och att vi 

inte är borta mer än ca.30 timmar har vi bestämt att ALLA MOBILER 

STANNAR  HEMMA. Var snäll och respektera detta!  

Alla ledarna har sina mobiler på hela tiden om någon förälder behöver nå oss.  

 

Om någon flicka måste hämtas på lördagskvällen har vi bestämt att det får  

bli senast kl. 18.00!  Inte senare för då smittar hemlängtan av sig…… 

 

Viktigt att prata om hemma….., man måste följa Lingvallens regler, vara en 

trevlig och hjälpsam kamrat och att man inte bara representerar sig själv utan 

också Malmöflickorna när man är på läger tillsammans. Vi är gäster på Lingvallen. 

 

Var snäll och informera oss om det är något särskilt som är viktigt för oss att 

veta om era flickor när vi nu ska ha ansvar för dem, speciellt om det är någon 

som sover borta för första gången!  

Har du frågor får du gärna höra av dig till oss. 

 

Vi ser fram emot en trevlig helg med trevliga flickor på Lingvallen! 

 

Pernilla Setthammar       Isabella Engström            Marie Lilja 

0706- 703995                0739 – 48 80 25              0768-84 83 43 

 

Linda Obiedzinski             Annie Goldmann 

 0708-51 99 51                 0721 - 97 98 98  

                                                                                                    Var god vänd….. 



 

 

Vägbeskrivning om någon flicka ev. behöver hämtas: (ca.1.5 tim från Malmö) 

Motorvägen till avfart Ängelholm norra, följ skyltar mot Skälderviken. 

Mitt inne i Skälderviken finns en skylt mot ”Lingvallen”. 

 

Packlista: 
Duschhandduk 

Pyjamas/Nattlinne 

Toalettartiklar 

Underkläder 

Strumpor 

Vattenflaska 

MF overall eller annan overall 

TRÄNINGSKLÄDER 

Bollar,gärna packade i några gamla mössor el. liknande                                          

” Ute Gympaskor” 

 

Regnkläder+ stövlar ett måste vid dåligt väder eftersom vi är på stranden på  

lördag fm. 

Varm jacka + byxor  ev. mössa +vantar  beroende på vädret 

Varm tröja och andra varma kläder                                      

Varma strumpor                                                                                      

”En personlig sak” 

 

Spann & spade eller liknande till sandslottsbyggandet (låna av småsyskon?) 

Ficklampa 

1 st penna, ev. något litet spel om man vill                  

 

OBS! I stugorna finns det täcke och kudde, medtag örngott, underlakan, 

påslakan eller sovsäck.  

 

En dricka av något slag i plastflaska och ev.  LITE godis till lördagskvällen. 

 

INGA NÖTTER!! 

 

Ev. mediciner.            som vi naturligtvis måste veta om. 

 

 

Vi hoppas på fint väder!                                                                

 

 

 



 

 

 
 


