
Vad? Nu är det dags att anmäla sig till årets sommarläger Yggdrasil på scoutön Vindalsö 
vid  Sandhamn. Vi sover i tält, går på spår, seglar, paddlar, sjunger på lägerbål, täljer 
– ja, allt som hör läger till. Anmäl dig senast 23 mars! 

När? Lägret är vecka 32 och lägertiden är olika för de olika scoutåldrarna:  

  Kort  
onsdag 7–lördag 10 augusti Spårare (8–9 år) 

 Mellan 
måndag 5– lördag 10 augusti Upptäckare (10–11 år) 

Lång 
lördag 3– lördag 10 augusti Äventyrare (12–15 år) 

Kostnad? I lägeravgiften ingår båtresa, mat, segling, lägermärke samt alla roliga aktiviteter.  

  Kort Mellan Lång Efteranmälan 
Scouter 1100 kr 1400 kr 1700 kr  + 200 kr 
Föräldrar* 550 kr 700 kr 850 kr 
Ledare* 370 kr 470 kr 570 kr 
Assistenter 300 kr 300 kr 300 kr 

 Vi är beroende av att föräldrar följer med och hjälper till under lägret och vuxna 
betalar därför bara halva avgiften. Exempel på var vi behöver hjälp är i lägerköket, 
som stöd för de yngstas program samt i sjöverksamheten för seglingskunniga.  

 * Barn upp till 7 år som inte ska delta i scoutprogrammet betalar ledarpris.  

 Vi har inget vanligt utmanarprogram för lägret men utmanare som följer med bor 
tillsammans i en egen by och hjälper till med seglings- och lägerprogrammet för de 
yngre. De betalar därför ledaravgift. 

Hur? Så här gör du för att följa med på lägret: 

• Lämna in anmälningsblanketten senast 17 mars till en ledare 
eller till Mikael Sterner, Fyrvaktarkroken 34, 121 32 Enskededalen. 
Eller mejla anmälan till micke@slsk.se, inskannad eller avskriven. 
Du kan också skicka in en frivillig hälsodeklaration. 

• Anmälan är bindande. Fyll i en separat anmälan för varje deltagare. 

• Betala hela lägeravgiften ovan till PG 653364-0 senast 31 mars 
eller Swish 123 614 51 55 märkt med Yggdrasil och namnet på den 
som ska åka på lägret. 

Frågor? På nästa sida finns mer information inför lägret och anmälan. Har du frågor får du 
gärna kontakta Mikael Sterner (0702–180118, micke@slsk.se)! 

Inbjudan till Yggdrasil på Vindalsö 
För tusen år sedan färdades vikingarna ofta via Österleden till de stora marknadsplatserna i 
Novgorod, Konstantinopel och Bagdad. Deras farled gick genom yttre skärgården och sundet 
mellan Hitis och Rosala, som kallades Örsund, var en viktig hamn och handelsplats. Vi i 
scoutkåren går nu i vikingarnas fotsteg och beger oss till skärgården för att leva vikingaliv. 
 
 



Resor Kåren kommer att boka taxibåtsresor mellan Stavsnäs och Vindalsö. Till och från 
Stavsnäs tar man sig enkelt med SL-buss (info kommer om turer) eller med egen bil. 
Till Vindalsö går det också att ta sig via Vaxholmsbåt till Idholmen (där vi kan hämta) 
eller med egen båt (bryggavgift på 30 kr/dygn betalas vid övernattning). 

Simkrav Kan man inte simma 200 m erbjuds viss sjöverksamhet i en skyddad vik, men för allt 
annat är det ett krav. I övrigt krävs inga särskilda förkunskaper utan vi delar in oss 
efter kunskap och lär oss på plats. 

Vindalsö Lägerplatsen på Vindalsö ägs av Stockholms Scoutskeppslag. Lägerplatsen är platt 
med sandmark och det finns en fin badstrand, matplats under tak och välutrustat 
kök inomhus. Det finns flera jollar och kanoter som vi kommer att använda, bland 
annat seglingsjollar av typen Tvåkrona som är mycket rolig och häftig att segla. 

Lägret Yggdrasil-lägret är ett kårläger där vi i scoutkåren själva arrangerar alla aktiviteter 
och själva står för matinköp och planering. Kåren brukar ha läger på Vindalsö 
ungefär var tredje år. Ansvarig för lägret är Mikael Sterner, micke@slsk.se. 

Föräldrar Vi ledare kommer att behöva mycket hjälp under hela lägret, med löpande mark-
tjänst och även med programmet. Därför behöver vi föräldrar som kan åka med 
ut och hjälpa till för att kunna genomföra lägret! Eftersom du huvudsakligen 
hjälper till med lägret sponsrar vi halva lägeravgiften. Men du hinner naturligtvis 
också få en chans att se vad dina barn gör när de är ute med scouterna! 

Hjälp till! Före och efter lägret behöver vi hjälp med att packa ner och upp kårens packning 
med tält och annan utrustning. Datum kommer i första lägerbrevet.  Utöver 
föräldrahjälp under lägret söker vi också följande roller till lägerkommittén: 

  matansvarig – sätter ihop lägermenyn och planerar inköp 
 kökschef – ansvarar för matlagningen i lägerstorköket under lägret 
 lägercafé – ordnar ett tillhåll för scouter på dagarna och ledare på kvällarna 

Specialkost I första hand erbjuder vi anpassning av menyn till följande alternativ: laktovegetarisk 
kost, gluten-, mjölk- och fläskfri kost. Nötter serveras inte alls. Det är mycket att hålla 
rätt på för köket och vi ber därför alla att bara ange nödvändiga kostanpassningar 
och vara tydliga om de är av mindre allvarlig karaktär, t.ex. sånt som kan petas bort. 

Besök I första hand välkomnar vi deltagande som medhjälpande förälder under hela 
lägret. Annars är alla besök med egen båt eller vaxholmsbåt välkomna, men ring oss 
först och hör när det passar bäst att komma för att vara säker på att vi är i lägret. 

Lägertröja Vi kommer att trycka lägertröjor under lägret. Ta med en ljus tröja till det som helst 
redan är tvättad så att färgen fäster bättre. Den behöver inte vara vit. 

Ändringar Hör av dig till Mikael (se andra sidan) så snart som möjligt om du vill ändra något i 
din anmälan, t.ex. kontaktuppgifter eller lägertid. Vid avanmälan gäller Scouternas 
regler:  

 Om återbud är oundvikligt måste det meddelas i så god tid som möjligt. Vid återbud efter 
anmälningstidens utgång tas en administrationsavgift på 300 kr ut. Vid återbud senare än 21 
dagar före lägrets start är deltagaren skyldig att erlägga 2/3 av hela avgiften. Vid sjukdom som 
styrks med läkarintyg återbetalas hela avgiften med avdrag för en administrationsavgift på 300 kr.  

 Fram till 20 juni går det att efteranmäla sig till lägret mot en extra avgift om 200 kr. 

Hemsida På slsk.se/yggdrasil2019 kan du ladda ner extra anmälningsblanketter. 

Utskick Kommande utskick om lägret görs till den mejladress som angivits i anmälan. Vi 
räknar med att skicka slutgiltig information om restider innan terminsavslutningen. 



Definitivanmälan till sommarlägret Yggdrasil 2019 
Lämna in en blankett per lägerdeltagare senast 23 mars, skicka till Mikael Sterner, Fyrvaktarkroken 
34, 121 32 Enskededalen, eller mejla inskannad eller avskriven blankett till micke@slsk.se. Betala 
också lägeravgiften senast 30 mars till kåren på PG 653364-0 märkt med Yggdrasil och namn på 
deltagaren, alternativt Swish till 123 614 51 55. (Fler lappar finns på slsk.se/yggdrasil2019.) 

Personuppgifter: På nästa sida finns viktig information som vi är skyldiga att berätta för dig när du 
lämnar dina personuppgifter om hur vi kommer att behandla dem och för vilka ändamål. 

Hälsodeklaration: Lämna in en deklaration med anmälan om du behöver t.ex. specialkost. 

1. Namn:  .................................................................................................................................................................................  

2. Födelseår:  ..........................................  3. Postadress:  .............................................................................................  

4. Mejl:  ..............................................................................................................................................  (används för utskick) 

5. Kategori:  ☐ spårare (8–9 år) ☐ upptäckare (10–11 år) ☐ äventyrare (12–14 år) ☐ utmanare (15–18 år) 
  ☐ ledare (33% av avgiften) ☐ förälder (50% av avgiften) ☐ övrig anhörig:  ...........................  

6. Lägertid:  ☐ Kort (7–10 aug, 1100 kr)  ☐ Mellan (5–10 aug, 1400 kr)  ☐ Lång (3–10 aug, 1800 kr) 
  ☐ Annan tid:  .....................................................................................................  (efter överenskommelse) 

7. Jag åker:  ☐ med kåren ☐ eget önskemål:  ...........................................................  (efter överenskommelse) 

8. Jag hjälper gärna till med: ☐ packning och uppackning före och efter lägret   
  ☐ kökstjänst under lägret  ☐ sjö- och segling under lägret 
  ☐ programstöd under lägret  ☐ roll i lägerkommittén:  ............................................................  

9. Kan simma 200 m: ☐ ja ☐ nej 

 

10. Kontaktuppgift till närstående:  .................................................................................................  (under lägret) 

11. Övrigt:  .............................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  (t.ex. om du fyller år under lägret) 

Bindande anmälan:  ..................................................................................................  (vårdnadshavare för minderåriga) 

Avanmälningsregler: Om återbud är oundvikligt måste det meddelas i så god tid som möjligt. Vid återbud efter 
anmälningstidens utgång tas en administrationsavgift på 300 kr ut. Vid återbud senare än 21 dagar före lägrets start är 
deltagaren skyldig att erlägga 2/3 av hela avgiften. Vid sjukdom som styrks med läkarintyg återbetalas hela avgiften med 
avdrag för en administrationsavgift på 300 kr.  



Information om behandling av personuppgifter för lägeranmälan 
Nedanstående är viktig information som vi är skyldiga att berätta för dig när du lämnar dina 
personuppgifter om hur vi kommer att behandla dem och för vilka ändamål. Behandlingen 
regleras av allmänna dataskyddsdirektivet (GDPR). 

Personuppgiftsansvarig: När du anmäler dig till lägret lämnar du personuppgifter till Sköndals 
land- och sjöscoutkår som därmed blir personuppgiftsansvarig för dina uppgifter. Du kan kontakta 
oss på info@slsk.se eller via lägeransvarig ovan.  

Behandling av personuppgifter: Vi kommer att behandla de personuppgifter du lämnar i 
anmälan med ändamålen att administrera och sammanställa de anmälningar och betalningar som 
kommer in, att skicka ut ytterligare information om lägret, att planera lägervistelsen, att söka 
bidrag för vårt deltagande i lägret, samt att vid behov kontakta närstående till deltagare. 

Rättslig grund: All behandling av personuppgifter måste ha laglig grund och vi måste förklara för 
dig varför vår behandling har det. Vår behandling som avser att administrera och sammanställa 
anmälningar och betalningar, skicka ut information och planera lägervistelsen är nödvändig för att 
fullgöra det avtal som lägeranmälan innebär om att genomföra lägret. Vår behandling för att söka 
bidrag är nödvändig för att uppfylla vårt intresse av att erbjuda lägret till de priser vi gör. Vår 
behandling av kontaktuppgifter till närstående är nödvändig för att skydda deltagares intresse av 
kontakt vid t.ex. sjukdom eller olycksfall. Vår behandling av simkunnighet är nödvändig för att 
skydda deltagares intresse av god säkerhet vid bad- och vattenaktiviteter. 

Följden av att inte lämna uppgifter: De personuppgifter som krävs för att vi ska kunna 
genomföra lägret måste du lämna för att vi ska kunna behandla din anmälan och uppfylla det avtal 
som den innebär. När det gäller födelseår och postadress krävs de uppgifterna endast för scouter 
mellan 7–20 år, eftersom de bara används för bidragsansökan. När det gäller simkunnighet kan det 
begränsa möjligheten att delta i bad- och vattenaktiviteter att inte lämna uppgiften. När det gäller 
kontaktuppgifter till närstående kan det försvåra vår möjlighet att få kontakt att inte lämna 
uppgifterna. 

Samtycke: Utöver den behandling av personuppgifter som är nödvändig enligt ovan finns det 
vissa personuppgifter som du kan lämna som vi bara behandlar om du samtidigt lämnar samtycke 
till det. Det gäller främst den frivilliga hälsodeklarationen, där vi bara får behandla uppgifter som 
rör din hälsa om du uttryckligen samtyckt till det. De personuppgifter du lämnar  om din hälsa 
behandlar vi inom ditt samtycke med ändamål att anpassa din lägervistelse för att passa dina 
förutsättningar, till exempel erbjuda specialkost eller hjälpa till med medicinering, eller för att ge 
dig bättre vård vid sjukdom eller olyckor. Vi kan också vid behov lämna uppgifterna vidare till 
sjukvårdspersonal. 

Övrig information: Personuppgifterna kommer att lagras tills lägret är genomfört och slutligt 
redovisat, troligen till början av hösten 2019. Du har rätt att be oss berätta för dig vilka 
personuppgifter vi behandlar om dig, att be oss radera eller rätta personuppgifter, i vissa fall att 
kräva att vi begränsar vår behandling eller att invända mot vår behandling, samt att när som helst 
återkalla eventuellt samtycke som du lämnat till behandling av dina personuppgifter genom att 
kontakta oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter hos en tillsynsmyndighet. 

Uppgifter om minderåriga: Om du som deltagare är under 18 år är det din vårdnadshavare som 
genom sitt undertecknande också sluter det avtal inom vilket dina personuppgifter lämnas, samt 
godkänner eventuellt samtycke som du lämnar för behandlingen. 



Frivillig hälsodeklaration för sommarlägret Yggdrasil 2019 
Lämna in en hälsolapp per lägerdeltagare tillsammans med anmälan om du behöver anpassning 
av din lägervistelse och fyll i de uppgifter du vill lämna. Gäller även vuxna och ledare. 

OBS! Om vi inte får en hälsodeklaration, eller om du inte samtycker till att vi behandlar 
personuppgifterna på den, så kommer vi att räkna med att du inte behöver någon anpassning av 
din lägervistelse och inte har någon sjukdom eller allergi som vi behöver känna till. 

Personuppgifter: På föregående sida finns viktig information som vi är skyldiga att berätta för dig 
när du lämnar dina personuppgifter om hur vi kommer att behandla dem och för vilka ändamål. 

Namn:  .....................................................................................................................................................................................  

Personnr:  ...............................................................................................................................................................................  

Jag är stelkrampsvaccinerad:  ☐ nej ☐ ja, år:  .........................................................................................  

Jag är allergisk (ej mat):  ☐ nej ☐ ja, mot:  .....................................................................................  

Jag är allergisk/intolerant mot: ☐ gluten  ☐ soja  ☐ laktos  ☐ komjölksprotein  ☐ övrigt: 

 ....................................................................................................................................................................................................  

Matönskemål:  .....................................................................................................  (t.ex. lakto-ovo-vegetarian eller vegan) 

Regelbunden medicinering: ☐ nej ☐ ja:  ..................................................................................................  

  ☐ Jag ordnar själv min medicinering. 

Övrigt som ni bör känna till:  ........................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

Samtycke för personuppgiftsbehandling: 

Jag samtycker till att mina lämnade personuppgifter ovan behandlas för att... 

☐ ...anpassa min lägervistelse för att passa mina förutsättningar. 

☐ ...ge mig bättre vård vid sjukdom eller olyckor. 

Underskrift:  .................................................................................................................  (vårdnadshavare för minderåriga) 
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