
Transport av material

Material till byarna kan köras in på området från 
fredagen klockan 18.00. Släpet ska lastas av samma dag 
och bilen och släpet ska köras ut från området och 
parkeras enligt informationen nedan. Samordna 
transport av material så långt det är möjligt.

Inryckning

Inryckning sker mellan kl.10-13 lördagen den 30 juli. 
Bussar och bilar kommer få stanna till vid lägerplatsen 
och släppa av scouter och personlig packning. Därefter 
slussar bussar iväg och bilar som skall parkeras får köra till 
anvisad plats utanför lägerområdet. Därifrån kommer 
minibuss att gå under hela förmiddagen tillbaka till lägret. 
Samordna transporter så mycket det går för att dra ner på 
trafiken.
All trafik kommer köras enkelriktad så infart till lägret 
sker från Stenkällegården för att sedan fortsätta ut mot 
Finneröjda, se bifogad karta! Samma väg gäller vid 
utryckning.

Alla scouter skall kunna bära sin egen personliga packning 
då de kan vara en bit att gå till eran lägeräng. Vid ankomst 
skall ansvariga i kåren checka in vid INFO-tältet och bli 
hänvisade till byplats. 

Parkering

De är trångt och obefintligt med parkeringsmöjligheter vid 
lägerområdet. Alla bilar och släp ska parkeras på anvisad 
plats, cirka 8 km från lägerplatsen, till en avgift av cirka 60 
kronor per dygn. Detta betalas via swish eller bankgiro på 
lägret. Mera info vid incheckning.
Telefonnummer

Då mottagningen kan vara dålig på sina håll så finns ett 
Info-nummer till DUST som ni kan ringa samt som 
anhöriga på hemmaplan kan använda sig av om de ej får 
tag i kåren.
Infotelefon: 076-130 90 51
Vi har även ett Kris-nummer som går till 
säkerhetsansvarig:
070-271 84 22

Mat och mathämtning

Alla byar ska utse en matansvarig som ska ha lite extra 
koll på mathämtningen under veckan. Alla matansvariga 
ska läsa igenom info om DUST Matmarknad på 
hemsidan innan ankomst till lägret.
Första dagen kommer vi att ha informationsträff för 
byhövdingar och matansvariga kl 15:00. Var noga med 
att läsa igenom informationsmaterialet ni får när ni 
kommer till lägret och passa angivna tider.
Direkt i anslutning efter mötet sker er första hämtning av 
mat. Så se till att det finns en patrull eller annat folk som 
hjälper till med hämtningen.
GLÖM inte ta med burkar påsar och annat material som 
maten ska hämtas i. 

Kylklampar

Kylklampar kommer kunna frysas på intendenturen, 
dock kommer möjlighet för in och utlämning begränsas 
till 2 ggr per dygn. Tider anslås på intendenturen. By 
måste använda väl märkta och ihopsamlade klampar. 
Lägg dem i typ tygpåse eller dylikt så vi kan hantera 
dessa.
Lösa kylklampar kommer ej hanteras!  

Lunch på inryckningsdagen

Första lunchen ordnar kåren själv. Deltagarna kan ta med 
egen matsäck eller så samordnar kåren en enklare lunch. 
Lunchen äts efter incheckning.

Kiosk och Café
Det kommer finnas kiosk och café på lägret. Vi 
kommer kunna erbjuda betalning med kontanter 
och till viss del Swish. Uppkopplingen är inte den 
bästa på många platser på området så kontanter är 
att föredra. Ta gärna med mindre valörer så att 
hanteringen av växel underlättas. 
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Nu är det nära. Snart ses vi på DUST i vackra Tiveden. Här kommer mer 
information till er som kår. Senaste nytt från lägerledningen, information från 
programgrupperna, transport och logistik samt intendenturen. Ta er tid att läsa 
igenom dokumentet! 



Lägerplats
Getingar
Det finns en hel del getingar på lägerområdet. Se gärna 
till att tillverka fällor ni kan använda er av i byarna.

Gasol
Den information som gått ut tidigare gällande möjlighet 
att byta gasolflaskor måste vi tyvärr dra tillbaka. Pga av 
diverse omständigheter så kommer vi ha väldigt liten 
eller ingen möjlighet att byta ut gasol så se till att ha med 
gasol så ni klarar er hela lägret.
Platsen gör gasol skall tydligt märkas ut med en 
varningskylt för gasolflaskor. Se bifogad bild, eller 
hämta en skylt hos INFO.

Sopsortering
På DUST sopsorterar vi våra sopor. Instruktion om hur 
det går till ges vid incheckning. Kan vara en bra idé att 
ta med kärl att kunna sortera i. 

Uppkoppling och mottagning
Det är väldigt dålig uppkoppling i och runt 
nationalparken på sina håll så räkna inte med att ha full 
mottagning.

Laddningsmöjligheter
Kåren kan lämna in en låda för laddning under natten. 
Ni behöver själva ha med en låda, gärna låsbar som ni 
kan lämna ifrån er. Öppettider för in- och utlämning ges 
vid incheckning. 

Besökare
Det kommer att finnas ett begränsat antal 
parkeringsplatser vid lägerområdet. Har man möjlighet 
kan det vara bra att förena nytta med nöje och parkera 
vid Nationalparkens huvudingång och promenera fram 
och tillbaka till lägerområdet.

Hundar på området
Det är tillåtet att ha med sig hund på lägret, de skall 
dock alltid vara kopplade.

Sjukvård
Vi har gjort en liten "bra att ha" lista över egenvård som 
kan vara bra att ha med sig på läger. 

Sårvård: Skavsår, skärsår, skrubbsår mm tvättas med rent 
kranvatten och mild tvål. Se till att hålla såret rent och 
torrt. Skavsår täcks förslagsvis med Compeed plåster. 

Brännskada: Vid ev brännskada kyl skadan med svalt 
vatten, iskallt vatten gör bara att man får mer ont. Vi 
hjälper gärna till att bedöma brännskador om ni känner 
er osäkra på hur ni ska ta hand om dessa.

En liten lista på bra saker till eran sjukväska i byn:

Handsprit
Plåster
Kirurgtejp
Compeed skavsårsplåster
Alsollösning
Rena kompresser
Första förband/tryckförband
Gasbinda
Steri strips för små skärsår
Bindor/tamponger

Enklare skador förväntar vi oss att ni tar omhand själva i 
byarna som vanligt. Men skulle behov uppstå finns vi här 
för er!
Det kommer finnas legitimerad sjuksköterska på 
lägerområdet under hela lägerveckan. Behöver ni våran 
hjälp är det bara att komma upp till oss. Är ingen på plats 
hänger vi en skylt på dörren med våra telefonnummer så 
ni kan nå oss. 
Vi som bemannar sjukstugan arbetar till vardags som 
sjuksköterskor på akutmottagning och ambulans. 
Sjukstugan är belägen i det röda huset till höger om 
intendentur och funktionärsmatsalen. 

Häradshövdningar

På DUST har varje härad en häradshödving. Denna 
person är er första kontakt och får dagligen information 
från lägerledningen. Det blir även byarnas första kontakt 
när ni vill förmedla något till oss. Som häradshövding 
räknas man som funktionär och kan på så sätt få sin 
avgift reducerad.  
Vi behöver hjälp av er att tillsätta fler häradshövdingar, 
låter de intressant, kontakt oss på: info@dustlagren.se
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Hantverk
Det kommer finnas ett utbud av olika hantverk för 
scouterna att välja mellan. Hinner man får man göra flera 
hantverk under programpasset. 

Ett av de många valbara hantverken kommer att vara 
tygtryck. Scouten gör egna schabloner att trycka. Vill 
man trycka på något medhavt måste det vara ren bomull 
och tvättat utan sköljmedel för att färgen ska fästa. 

Vi tar gärna emot ledarna från byn med fler händer och 
ögon för att hjälpa oss och scouterna. Spårare och 
upptäckare behöver ledare som känner scouterna med 
sig.

Lägertidning och bilder

Vi kommer att ha vår egen tidning på lägret. Av den 
anledningen kan det vara fotografer ute på lägerområdet. 
Bilder kan komma att publiceras lokalt på området i vår 
tidning med godkännande av de som visas på bild. 
Bilder i sociala medier publiceras aldrig på minderåriga 
deltagare och äldre enbart med godkännande av 
vederbörande. 

Trygga möten och registerutdrag

En påminnelse om att det är upp till varje kår att 
säkerställa att alla vuxna deltagare har genomfört kursen 
Trygga möten samt uppvisat ett registerutdrag under de 
senaste tre åren.

Funktionär

Har ni någon kårkamrat där hemma som glömt 
anmäla sig som deltagare? det finns fortfarande 
möjlighet att uppleva DUST22 som funktionär. Skynda 
er att kontakta lägerledningen för mer information! 

Frågor 

Vi kommer fortlöpande att lägga upp FAQ på 
hemsidan. Ni som har frågor, kolla gärna där. Om 
ni inte hittar svaret, be er kontaktperson skicka 
frågorna via frågeformuläret på hemsidan eller i ett e-
post till info@dustlagren.se.

Tveka inte att höra av er till oss!
Följ oss gärna på sociala medier för att se vad som 
händer under lägret.

Program 
Spårare

Första tiden att ha koll på är onsdag 3 augusti kl 13.30 
då är det ledarsamling vid spårarnas tält på 
programtorget.
Vi vill vänligt också påminna om att varje patrull 
spårare behöver ha med sig varsin ledare till 
programpassen. Detta för att vi inte har några egna 
funktionärer utan har planerat efter att ni som ledare är 
med och hjälper till. 

Upptäckare

Varje patrull måste ha ett patrullnamn, helst ett 
patrullrop och förhoppningsvis också en patrullflagga.
En gemensam samling för ledare på kårerna sker 
lördagen kl 21.30 vid programtorget.
Ett "Styrkebesked" per by skall lämnas in senast i 
samband med ledarsamlingen. Se bifogad info, detta 
delas även ut vid incheckning. 

Äventyrare

Fyll i önskemål om aktiviteter och lämna in senast kl 17 
på lördagen. Lämnas i Skagas tält på programtorget. En 
gemensam samling för ansvarig på kåren sker kl 20.00 
vid programtorget. 

Utmanare

Utmanarna bor själva i egen by. Alla utmanare skall 
dock prickas av och närvaroanmälas via kåren. Se 
bifogad fil för mera info till utmanare.



Karta för in- och utryckning
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