
Lägerbrev 1
Till alla scouter, föräldrar och andra medlemmar i Sköndals land- och sjöscoutkår.

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

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

● Kort för spårare: 28–31 juli 2021 (vecka 30)
● Lång för upptäckare–utmanare: 24–31 juli 2021 (vecka 30)

I år är det gemensamt kårläger för alla scouter i scoutkåren och vi hoppas att vi kan bli ca
150 personer som mest på ön. Temat för lägret är ”Simply Scouting” och att bygga broar
inom kåren. Vi hoppas på goda vindar och mycket sjöprogram.

Anmälan
Anmäl deltagare till lägret via hemsidan slsk.se/sommarlager2021 senast 1 maj 2021.
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!

Priser
Nedanstående priser gäller för lägret:

Lägerperiod Scouter Föräldrar Ledare

Kort (28–31 juli) 1 100 kr 550 kr 370 kr

Lång (24–31 juli) 2 100 kr 1 050 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!

http://slsk.se/sommarlager2021


För de äldre scouterna (upptäckare och uppåt) planerar vi att inleda lägret med en hajk. För
scouter som känner att sju dygns läger är för långt rekommenderar vi att i så fall komma ut
på egen hand måndag 26 juli, vilket är tänkt att passa bra in efter de inledande hajkplanerna.
Kontakta gärna oss för att diskutera andra behov.

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.

Betalning
Betala lägeravgiften till kårens PG-konto 653364-0 eller Swish 123 614 51 55 senast 31 maj
2021 märkt med Sommarläger 2021 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.

Hjälp till
Före och efter lägret kommer vi att behöva hjälp med packning och uppackning av
lägermaterielet. Vi är också intresserade av att låna släp för lägerveckan, så hör gärna av dig
om du har ett du kan avvara.

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 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!

Corona
Vi hoppas att sommarens pandemisituation ska tillåta läger, men måste av naturliga skäl
reservera oss för inställt läger. Om lägret ställs in betalar vi tillbaka avgifterna. Vässarös
aktualla information om Corona-anpassningar finns på https://vassaro.se/corona/

Mer information
Har du frågor om lägret eller anmälan tar du dem i första hand med kårens lägeransvariga
Mikael Sterner (micke@slsk.se, 0702-180118).

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

https://vassaro.se/corona/
mailto:micke@slsk.se

