
Lägerbrev 2 
Till alla scouter, föräldrar och andra medlemmar i Sköndals land- och sjöscoutkår. 

Inbjudan 
Häng med på scoutårets roligaste händelse, sommarlägret Explorer 2020 på Vässarö! 

Nu är det dags att anmäla sig till lägret. Lägerperioderna är: 

● Kort för spårare: 6–9 augusti 2020 (vecka 32) 
● Lång för upptäckare–utmanare: 2–9 augusti 2020 (vecka 32) 

Lägret arrangeras tillsammans av Bagarmossens scoutkår, Bandhagens scoutkår, Enskede 
scoutkår, Hammarby sjöscoutkår, Kärrtorps scoutkår och Sköndals land- och sjöscoutkår. 
Totalt blir vi uppemot 650 scouter som samlas för att ha en underbar lägervecka 
tillsammans. 

Alla lägerdeltagare anmäler sig till sin egen kår och det är kåren som är ytterst ansvarig för 
deltagandet i lägret. Den här inbjudan riktar sig därför till medlemmar i Sköndals land- och 
sjöscoutkår och innehåller kårspecifik information kring priser och anmälningsrutiner. 

Anmälan 
Anmäl deltagare till lägret via hemsidan slsk.se/explorer2020 senast 31 mars 2020. Skicka 
in en anmälan per lägerdeltagare. Se information om hantering av personuppgifter och 
avanmälningsregler på webbsidan. 

Hälsodeklaration 
Tillsammans med anmälan ska du också lämna en hälsodeklaration per deltagare som kåren 
hanterar för att anpassa lägervistelsen för att passa deltagarnas förutsättningar samt för att 
ge bättre vård vid sjukdom eller olyckor. Tänk på att lämna in en förnyad hälsodeklaration om 
något skulle ändras under tiden mellan anmälan och lägret! 

Specialkost 
Vässarö erbjuder anpassning av menyn till följande alternativ: laktovegetarisk kost, gluten-, 
mjölk- och fläskfri kost. Fisk och nötter serveras inte alls på grund av ofta förekommande 
allvarliga allergier. Soja förekommer i recept men kan lätt uteslutas. Vid särskilda behov kan 
kåren förmedla kontakt med Vässarö. 

http://slsk.se/explorer2020


Priser 
För Sköndals land- och sjöscoutkår gäller nedanstående priser för lägret: 

Lägerperiod  Scouter  Föräldrar  Ledare 

Kort (6–9 aug)  1 200 kr  600 kr  400 kr 

Lång (2–9 aug)  2 000 kr  1 000 kr  700 kr 

I priset ingår lägervistelsen, buss och båt till och från lägret och lägermärke. 

Scoutkåren är beroende av att föräldrar följer med och hjälper till under lägret. Exempel på 
var vi behöver hjälp är i lägerköket samt för att hjälpa till som funktionärer med programmet. 
Du som följer med hinner naturligtvis också få en chans att se vad dina barn gör under lägret! 

Betalning 
Betala lägeravgiften till kårens PG-konto 653364-0 eller Swish 123 614 51 55 senast 30 
april 2020 märkt med Explorer 2020 och namnet på deltagaren eller deltagarna betalningen 
gäller. 

Särskilt stöd 
Vi vuxna som arrangerar lägret arbetar ideellt. Vi gör vårt bästa för att möjliggöra för alla att 
delta på läger. För deltagare som i sin vardag har behov av eller får särskilt stöd eller service 
genom till exempel personlig assistans kan vi dock ha svårt att avsätta de resurser som 
krävs. Vi vill därför att kontakt med oss tas för deltagare som har den typen av behov eller 
stöd. Då kan vi diskutera hur deltagandet i lägret kan ske bäst, t.ex. genom att någon 
närstående följer med eller genom annan assistans under lägret. Eftersom lägerlivet är mer 
omfattande än ett vanligt scoutmöte kan detta vara aktuellt även om det inte behövs under 
den vanliga scoutverksamheten. 

Om lägret 

Vässarö 
Vässarö ägs av Stockholms Scoutdistrikt och ligger i ytterskärgården ca 14 mil NNO om 
Stockholm – ungefär mitt emellan Grisslehamn och Öregrund. På ön finns utmärkta 
möjligheter att kombinera landprogram i skog och på ängar med sjöprogram på klippor och 
vatten. Läs mer på vassaro.nu! 



Simkrav 
Kan deltagare 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. 

Resor 
Vi kommer att abonnera bussar tillsammans med de övriga deltagande kårerna som hämtar 
upp i Sköndal och sedan båt från Strömsviken till Vässarö. Mer information om busstiderna 
kommer i slutet av våren. Det kommer också gå att lämna och hämta vid Strömsviken, men 
det är samma lägeravgift oavsett om deltagaren åker buss eller ej. 

Besök 
I första hand välkomnar vi deltagande som medhjälpande förälder under hela lägret. 
Förmodligen kommer det finnas möjlighet att besöka lägret även under kortare tid. Vi 
återkommer om vilka tider som i så fall är lämpliga! 

Program 
Temat för lägret är upptäcktsresande och tillsammans bygger vi ett lägerprogram där 
scouterna får delta i både ett gemensamt temaprogram för hela lägret och ett program för 
bara sin egen åldergrupp. En del av programmet är i den egna kårgruppen och en del är 
tillsammans med scouter från grannkårerna, särskilt för de äldre scouterna. 

Mer information 
Har du frågor om lägret eller anmälan tar du dem i första hand med kårens lägeransvariga 
Sara Thunström (sara@slsk.se) eller Christopher “Stoffe” Munkestam (stoffe@slsk.se, 
073-959 94 60). Under tiden fram till lägret kan du också hitta information från 
lägerkommittén på lägrets Facebook-sida ”Scoutlägret Explorer 2020” och på 
explorer2020.scout.se. 

Under våren kommer det att komma mer konkret information inför lägret för alla anmälda, 
t.ex. packlista och transporttider. 

Till dig som är utmanare 
Explorer 2020 erbjuder något alldeles speciellt för dig som är utmanare. Alla utmanare från 
de sex deltagande kårerna bor i en egen utmanarby centralt på Vässarö och har ett eget 
program för lägret. Vi räknar med att det blir ca 40–50 utmanare. En unik chans att träffa nya 
och gamla scoutvänner i din egen ålder! 

mailto:sara@slsk.se
mailto:stoffe@slsk.se
https://www.facebook.com/explorer2020sommarlager/
http://explorer2020.scout.se/


   

I utmanarbyn är det mer fria tyglar än på ett vanligt läger och det går att hänga med roliga 
människor på kvällen utan småscouter i hasorna. Det är också en chans att som lite äldre 
scout kunna upptäcka nya hörn av Vässarö, eller bara njuta av de klassiska attraktionerna 
som bastubryggan eller klippbadet. 

Det kommer att finnas ett veckoprogram för utmanarna där vissa aktiviteter är gemensamma 
med resten av lägret, t.ex. lägerbål och temaaktiviteter. Under resten av veckan har ni ett 
eget program där det finns tid för fritid och häng blandat med egna häftiga aktiviteter. 

Som utmanare anmäler du dig med din egen kår och en ledare från kåren är ansvarig för 
kårens utmanare under lägret. Men själva utmanarbyn byggs upp av alla utmanare 
tillsammans och där finns det stora möjligheter att själv påverka. Två till tre ledare är på 
plats i utmanarbyn för att hjälpa till. Upplägget har varit mycket uppskattat under tidigare 
kretsläger. 


