
 
 

Preliminära Fakta inför Ägnölägret  
2020 

 
Samling  i Saltsjöbaden, Dalaröbryggan, KSSS jolleklubb, Söndagen 
den 21/6 kl 14.00 för bogsering till Ägnö. Alla sitter i sina båtar under 
bogseringen. 
  
Under bogseringen skall regnställ och flytväst vara påtagna, så packa 
dessa separat. 
Den första maten som serveras är midag, så se till att vara ”nyäten” då 
du kommer eller ha med dig matsäck. 
 
Till Saltsjöbaden kan du antingen åka bil eller ta buss / tåg från Slussen 
till Saltsjöbaden (inte Solsidan). 
  
Försäkringar: Deltagarna olycksfallsförsäkras genom vår försorg, men 
var och en skall ha sin egen båt försäkrad (gäller INTE dom som lånar 
båtar av UBB som t.ex MINI med Knott). Särskilt ansvarsförsäkring 
gentemot annan person eller båt är viktig. Du som lånar privat båt får 
komma överens med ägaren om vem som försäkrar båten. Enklast är att 
teckna tillägg ”småbåt” till hemförsäkringen. 
 
Kontakt mellan deltagare och hemmavarande:  
Nisse Björkman  070-551 24 96 
Får du inte kontakt så skicka ett SMS så ringer vi upp då vi kan. 
Lämna inte något röstmeddelande. 
Tänk på att vi inte kan ta emot samtal från alla varje dag utan en gång 
per vecka kan vara lagom. 
 
Dagsplanering: Vi befinner oss på Ägnö 21/6 – 27/6, därefter 
långfärdsegling till den 4/7 för MINI, och ÖVRIGA till den 8/7. Därefter 
åter på Ägnö till den 11/7. 
 
Lägeravslutning MINI sker efter överenskommelse med Nils Björkman 
på lämplig plats den 4/7 kvällstid  
Lägeravslutning ÖVRIGA sker i Saltsjöbaden Lördagen den 11/7 c:a 
klockan 17. 
 Lägret slutar tidigast 1 timme efter att sista båt kommit upp på 
land. 
Dessa tider är på grund av vädret med mera ganska ungefärliga så ha 
inget planerat för lördagskvällen. 
 
MINI har möjlighet att om dom vill fortsätta den tredje veckan. Detta 
kostar 450 kronor extra. 
 
Packning. Det är viktigt att packningen är liten och om möjligt tål 
vatten. 
MAXI tar all packning i sin egen båt, vilket innebär att två packsäckar är 
lämpligt för att få plats med allt vattentätt. 
 
Märkning av ALLT är mycket viktig!!! 
MÄRK ÄVEN ALLA SMÅ TÄLTPINNAR!! 



 
Alla som inte låtar båt av UBB måste se till att båten har paddel och 
öskar fastsatt på lämpligt sätt utan långa linor att fastna i. Du som lånar 
båt privat måste kontrollera med ägaren om paddel med mera finns, 
annars får du skaffa det själv. 
 
Fickpengar är upp till var och en, MINI kommer kanske två till tre 
gånger till kiosk varav en är i Sandhamn, medan ÖVRIGA kanske 
kommer till 5-6 platser där det går att handla. 
Det vore också bra om deltagaren (Intge MINI) kunde ha med sig 200:- 
för tillbehör till båten (standert och andra tillbehör som kan gå sönder 
eller fattas). 
Vi kommer att ordna en "bank" så att ingen riskerar att tappa bort sina 
pengar. 
 
Fästingar finns det gott om i skärgården varför vi varmt rekommenderar 
att alla är vaccinerade mot TBE. 
 
Mobiltelefoner vill vi att deltagarna lämnar hemma. Detta för att dom 
stör lägerverksamheten och vi har ingen möjlighet att ladda dem.. 
(Dessutom är det stor risk att den blir förstörd) 
Deltagarna får då det passar låna våra telefoner att ringa hem med. 
 
Alla båtar  skall vara försedda med bogseringsanordningar i för och 
akter, ha paddel och öskar, STANDERT (flagga i masttoppen som visar 
vindriktningen) är också obligatorisk. 
(Du som lånar båt av föreningen får allt detta automatiskt) 
Ledarna kan inte ansvara för deltagarnas personliga tillhörigheter men 
försöker naturligtvis hjälpa till att hålla reda på så mycket det går. 
 
Bilagor: packlista  
 
Har du några frågor så ring mig på 070-551 24 96 
eller nisse@hisstema.se 
 
Nisse Björkman 
Välkomen till Ägnölägret önskar Ungdomarnas Båtbygge. 



 
 

UTRUSTNINGSLISTA  Ägnölägret 2020 
 
Alla grupper 
Packsäck (kanotsäck) c:A 50-70 liter (Maxi gärna 2 st) 
(Inte MAXI) Packväska LITEN tygväska max 30x30x80 cm 
Flytväst (Seglarväst UTAN KRAGE) 
Seglarställ (jollebyxor (regnbyxor) med hängslen och annorack (vattentät)) 
Sovsäck 
Liggunderlägg 
3 ombyten kläder : 3 tröjor, 2 par byxor (gärna snabbtorkande), underkläder och strumpor 
   Om du inte har våtdräkt: 1 eller 2 par Superunderställ 
2 par billiga snabbtorkande skor (eller Ett par Foppa). Har du våtskor räcker 1 par skor 
1-2 varma tröjor ( en kan ersättas med jacka ) 
Varma sockor 
Mössa 
Träningsoverall ( nattkläder ) 
Badkläder 
Frottéhanddukar 2 st 
Tandborste, schampo mm  
Ficklampa billig ( MIDI och MAXI helst vattentät) 
Myggmedel, OBS ! EJ myggspiral eller myggspray !! 
Keps eller solhatt 
Tallrik, mugg och bestick (Slagtåliga) 
Vattenflaska (PET 1.5 lit) 
 
Önskvärt men ej nödvändigt (Alla Grupper) 
Tält 2-4 mans LÄTT (I tillräckligt stor påse!) 
 
Kan vara bra att ha (Alla Grupper) 
Gummistövlar. (EJ FÖR STORA OCH TUNGA) 
Våtdräkt 
Kompass (orienteringskompass)   
Anteckningsbok och penna  
Våtsockor/Våtskor 
 
Midi och Maxi 
Plåster  
Tändstickor ( vattentätt förpackade i t.ex filmburk )  
Tesaband vävtejp (t.ex ”extra Power”). 
Vass kniv ( helst rostfri ) 
15 m 4 mm flätad polyester lina 
Tvättmedel Y3 
 
Till Båten 
Paddel ( fastsatt i båten helst utan linor ) 
Öskar  
Svamp 
Fånglina (förtamp) 8 (10) mm 5-10 meter ( ej krok i änden ) 
Gummiproppar fästa med lina 
 
Maxi 
Campingkök med kastrull/stekpanna och bränsle. 
Tänk på att packningen skall vara lätt, ta liten plats och om möjligt tåla vatten.  



 
 
 
Extra för MAXI 
 
Du som är med i Maxi kommer få ta din egen packning och sköta matlagning, planering av 
segling mm under färdseglingen. (Första veckan äter vi gemensamt som vanligt) 
 
Ta altså med dig ett spritkök / litet gasolkök, kastrull och stekpanna. 
(Typ trangia eller liknande)  
och bränsle till köket. 
Tändstickor skall du ju redan ha med dig. 
 
Du försöker packa allt så litet som möjligt. 
Får du inte rum i en packsäck får du komplettera med en liten extra säck. 
Tältet kan du med fördel packa i plastsäck eller liknande (eller varför inte i packsäck) 
 
Vi kommer att dela ut större vattenflaskor mm som du kommer behöva. 
 
Jag hoppas på ett toppen läger! 
 
MVH 
Nisse / UBB 


