
Lägerbrev 3 
Till alla scouter, föräldrar och andra medlemmar i Sköndals land- och sjöscoutkår. 

Uppdatering om lägret 
Det här brevet innehåller den senaste informationen inför sommarens läger Explorer 
2020 på Vässarö.  

Corona 
Den pågående pandemin får tyvärr stor påverkan på tidslinjen för lägerplanering. 
Normalt sett hade lägret varit färdigplanerat vid det här laget. I år tvingas vi i stället 
konstatera att det enda vi vet om lägersommaren är att vi inte vet exakt hur det blir. 

Vässarö uppdaterar kontinuerligt sin hemsida https://vassaro.se/corona/ med 
information om hur Corona påverkar lägerlivet. Den lägerkommitté som centralt 
planerar Explorer 2020, med representanter från alla ingående kårer, kommer den 31 
maj utifrån då givna restriktioner fatta beslut om läget är genomförbart eller inte. 
Beroende på utvecklingen kan beslut behöva fattas med kort varsel under sommaren. 
Den fortsatta planeringen med hänsyn till Corona baseras på fyra huvudscenarier:  

● Vanligt läger. Alla generella restriktioner har försvunnit och vi kan köra 
huvudsakligen som planerat, möjligen med förstärkt fokus på hygien och 
skyddande av riskgrupper. 

● Omställt läger. Vi anpassar lägret efter de råd Folkhälsomyndigheten publicerar 
om sommaraktiviteter och de erfarenheter som lägeranläggningen Vässarö har 
av sommarens första scoutläger i juni. 

● Alternativ till läger. Kretslägret kan inte genomföras på ett säkert sätt, men vi 
bedömer att kåren själv kan arrangera alternativa upplevelser genom att dela in 
oss i mindre grupper. Exempelvis en paddlingshajk för utmanarscouterna medan 
upptäckarna har en lägervecka med äventyr i skogen runt Tallborgen. 

● Inställt läger. Om restriktionerna förvärras så att läger inte är möjligt. 

Några saker vill vi redan nu informera om: 

● Riskgrupper kan troligen inte deltaga. Tyvärr ser läget för riskgrupper inte ut att 
kunna ljusna till sommaren, eftersom oavsett eventuellt avtagande smitta i 
samhället måste risken värderas mycket högre för dessa personer. Varje 
deltagare beslutar individuellt om sitt deltagande utifrån gällande råd. 

● Även ett omställt läger är ett läger. När vi säger att vi inte vet alls hur lägret 
kommer att bli, innebär de inte att vi t.ex. kommer att sova inomhus eller ändra 
upplägget helt och hållet. Så scouterna kan fortfarande räkna med att om vi kör 
läger blir det ändå någorlunda normalt lägerliv, och stora delar av 
Vässarö-upplevelsen kommer att vara densamma. 

https://vassaro.se/corona/


● Stanna hemma om du är sjuk. Scouter som visar symptom kommer att behöva 
stanna hemma. Scouter som blir sjuka under lägret kommer inte i samma 
utsträckning som vanligt kunna ”vila till sig” på lägret, utan föräldrar kommer 
behöva vara beredda att hämta under veckan. 

● Det kommer senare information än vanligt. Var beredda på att det kan komma 
ytterligare information under sommaren kring lägret. 

Kontakta gärna oss om du har funderingar kring hur Corona påverkar lägret, eller om du 
vill diskutera din lägeranmälan. 

Resor 
Planen är fortfarande att abonnera bussar tillsammans med de övriga deltagande 
kårerna. Bussarna hämtar upp hos oss i Sköndal och tar oss sedan till Vässarös brygga i 
Strömsviken. Än så länge kan vi bara ge dessa preliminära och ungefärliga busstider, 
eftersom vi måste ta höjd för att behöva glesa ut våra bussturer rejält: 

● 2 augusti: avgång ca kl 8–12 
● 6 augusti: avgång ca kl 8–12 
● 9 augusti: hemkomst ca kl 15–20 

Närmare information om busstiderna kommer att meddelas under sommaren. Det 
kommer också gå att lämna och hämta vid Strömsviken, enligt tider som meddelas 
samtidigt. 

Hjälp! 
Vi kommer behöva hjälp på hemmaplan med att packa den gemensamma 
lägerpackningen och transportera den till Vässarö den 1 augusti och att packa in allt i 
våra lokaler igen den 9 augusti. Har du som förälder möjlighet att hjälpa till några få 
timmar den 1 och/eller den 9 augusti så blir vi väldigt glada! 

Föräldrar 
För medföljande föräldrar kommer vi att ha en genomgång direkt ute på ön hur allting 
funkar. Hör av er om ni behöver ha plats för eget tält i vår lägerby. 

Leda Scouting 
Det kommer att hållas en utbildning under lägret för nya ledare. Mer information om 
anmälan finns på: 
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-pa-vassaro-2020/ 
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Utrustning 
Ett förslag till packlista är bifogat. Packa i ryggsäck så att alla kan bära sin egen packning 
från bussen till båten och ute på ön. Märk allt med namn och gärna kår (“SLSK”). Om 
scouterna packar sina egna ryggsäckar hittar de lättare sina saker. 

Spårare och Upptäckare får inte ta med sig några elektroniska leksaker eller 
mobiltelefoner. Övriga har eventuella mobiltelefoner nerpackade under lägret, så slipper 
vi att de försvinner eller stör. Det går alltid att låna ledarnas mobiler att ringa till eller från. 

Kiosk 
På Vässarö finns en kiosk. Nytt för i år är att man inte tar kontanter. I stället 
rekommenderar vi Swish eller bankkort för de som kan skaffa. Det finns också 
förbetalda Mastercard att köpa på t.ex. Pressbyrån. Vi rekommenderar max 20–30 
kr/dag som godispengar. Det går också att köpa tröjor som kostar 120–495 kr (se 
Lägerboden på http://www.vassaro.se). 

Kontakt 
Under lägret går vi att nå på 073-959 94 60 (Stoffe) eller 073-334 70 80 (Sara), eller i 
nödfall via 0173–370 22 (Vässarös kansli). Kontakta alltid oss ledare direkt i stället för 
barnen, för att inte störa lägerprogrammet. Post kan adresseras till: Sköndals land- och 
sjöscoutkår, Vässarölägret, 742 96 Gräsö. (Skicka tidigt!). 

Mer information 
Har du frågor om lägret och anmälan tar du dem i första hand med kårens lägeransvariga 
Stoffe och Sara som du når på stoffe@slsk.se / sara@slsk.se  eller 073-959 94 60 / 
073-334 70 80. Under tiden fram till lägret kan du också hitta information från 
lägerkommittén på lägrets Facebook-sida ”Scoutlägret Explorer 2020” och på 
explorer2020.scout.se.   
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Packlista 
Märk allt med namn och gärna kår (“SLSK”)! Packa väskan själv så hittar du lättare. 

För  bussresan 
☐ Scoutskjorta 
☐ Halsduk med sölja 
☐ Oömma byxor 
☐ Oöm jacka  
☐ Lättare matsäck och fylld vattenflaska 
☐ Glatt humör 

Personlig utrustning 
☐ Stor ryggsäck el. motsv. (att packa i) 
☐ Liten väska/ryggsäck för utflykter 
☐ Packpåsar (av tyg eller plast, gärna olika färger) 
☐ Extra långbyxor 
☐ Extra skjorta 
☐ Kortbyxor/shorts 
☐ Sovkläder 
☐ T-shirts 
☐ Underkläder (ombyte 1 par/dygn) 
☐ Strumpor (ombyte 1 par/dygn) 
☐ Tjocka sockor (ylle eller dylikt) 
☐ Varm tröja (ylle eller fleece) 
☐ Collegetröja 
☐ Långkalsonger/tajts 
☐ Vantar 
☐ Arbetshandskar 
☐ Halsduk 
☐ Mössa 
☐ Keps (eller annan mössa för solen) 
☐ Badkläder 
☐ Handduk (1 stor och 1 liten) 
☐ Stövlar eller kängor 
☐ Gymnastikskor eller sandaler 
☐ Regnkläder med luva och byxor (skall hålla för flera dagars regn) 
☐ Toalettsaker (kam, tandborste, tandkräm, tvål, schampo osv) 
☐ Ev. egna mediciner 
☐ Sjösjuketabletter vid behov 
☐ Myggstift (viktigt!) 
☐ Solskyddsmedel och efter-sol-gel 
☐ Solglasögon 
☐ Sysaker (nål och mörk/blå tråd) 
☐ Sovsäck (+ påslakan om du vill) 
☐ Liggunderlag (gärna ett extra att ta med ut från tältet) 



☐ 2 Djupa tallrikar (plast) 
☐ Mugg/kåsa (plast) 
☐ Bestick: kniv, gaffel, sked 
☐ Hajkbricka (om du har) 
☐ Diskhandduk (liten diskmedelsflaska och diskborste är också bra vana att ta med) 
☐ Påse för smutstvätt 
☐ Plåster 
☐ Penna och papper 
☐ Ficklampa med extra batteri 
☐ 1 liters vattenflaska 
☐ Scoutkniv (endast de som har knivbeviset!) 

Om du vill 
☐ Liten kudde 
☐ Kamera 
☐ Lägerbålsfilt 
☐ Kramdjur 
☐ Kortlek eller annat spel 

Egna tillägg 
☐  
☐   
☐   
☐   
☐   
☐   
☐   
☐  

OBS!  
☐ Märk alla saker med namn! 
☐ Packa din väska själv! 


