
 

Sommarläger för Narnia och Glupp 2020 

Scouterna ställer inte in utan vi ställer om! Det blir det lite annorlunda läger i år. 

Som ni säkert redan vet kan inte Vallentuna scoutkår åka på gemensamt sommarläger i år. I år åker 

avdelningarna Narnia och Glupp på läger tillsammans i stället.  

I år kan vi utlova riktigt mycket lägerliv med surrning av lägerkonstruktioner, matlagning, tältning, 

bad, kompishäng, lägerbål och mycket mer. 

Var? 

Björnö naturreservat, Värmdö.  

När? 

För 1 och 2-års Narniascouter är lägerperioden 25/7-30/7 

För 3 års Narniascouter samt Gluppscouter är lägerperioden 25/7-1/8 

Hur? 

Anmälan görs i scoutnet så snart som möjligt – senast den 30 juni. Då tiden är knapp innan lägret ska 
gå av stapeln blir anmälan bindande direkt. Du är anmäld när du gjort din anmälan i scoutnet samt 
betalat in avgiften. Betalning sker till Vallentuna scoutkårs bankgiro 5019-0461. Ange deltagarens 
namn. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad? 

1000 kr för 1 & 2 års Äventyrare 

1500 kr för 3 års Äventyrare och Utmanare 

  

1. Logga in på Scoutnet (www.scoutnet.se). Som användarnamn använder du 
medlemsnumret (finns på fakturan med medlemsavgiften) eller den e-postadress som 
scouten är registrerad med (ofta en förälders e-postadress). Om du inte har något 
lösenord, följer du länken Har du glömt lösenordet? så får du anvisningar till den 
registrerade e-postadressen. Om du inte finns i Scoutnet, hör av dig till 
webb@vallentunascoutkar.se. 

2.  Välj fiken Aktiviteter, följ länken Ronja 2018, klicka på knappen Anmäl. Det finns länkar till 
flera andra läger och arrangemang. Bortse från dessa.  

3. Fyll i anmälningsformuläret och klicka på knappen Spara och fortsätt. 
4. Kontrollera dina uppgifter. Om du vill ändra eller komplettera, klicka på 

knappen Redigera. När du är nöjd, klicka på knappen Bekräfta anmälan. 
5. Du får en bekräftelse till den registrerade e-postadressen. 
6. Om du inte får någon bekräftelse, kolla först din skräppost innan du hör av dig till 

webb@vallentunascoutkar.se. 

http://www.scoutnet.se/


 
 

 

Begränsat antal platser! 

Eftersom vi har en begränsning på antal deltagare i år är det först till kvarn som gäller för detta läger 

– anmäl dig så snart som möjligt! 

Frågor? 

Karin Varcoe Orhem (Narnia)  070-721 15 16 

Annmarie Antonsson Brandt (Glupp) 070-274 30 80 

 

Mer information med tider, packlistor och annat som kan vara bra att veta kommer att skickas ut till 

de som anmält sig till lägret. 

 

Hoppas att ni vill hänga med på läger i sommar! 

Ledarteamet/ Anna, Ammi, Johan och Karin 

 

Självklart kommer vi följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera 

smittspridning genom att begränsa antal personer på lägret samt i matlagningspatrullerna och i 

tälten. Platsen vi kommer vara på ligger max 2 timmars resa bort och vi kommer inte åka dit 

tillsammans utan föräldrar lämnar sina ungdomar på lägerplatsen. Vid behov går det att ordna 

samåkning. Du som förälder behöver också finnas inom max 2 timmar från lägerplatsen för att 

kunna hämta din scout om hen blir sjuk under lägret. 

Vi kommer såklart (som alltid på läger) se till att det finns möjlighet till att hålla god handhygien 

med både handtvätt och handsprit. 

 


