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Infobrev 

Livat i Sherwoodskogen 
 

Här kommer den första nödvändiga infon, om hur allt kommer att fungera.  

Under detta läger kommer du få uppleva legenden om Robin Hood, och hans kamp mot rättvisan. 

Vi kommer bege oss in i Englands 1200-tal. Detta kommer bli ett läger med mycket rollspel och 

upplevelser. Lägret pågår 26 juli - 1 augusti 2020. 

 

Program  

Är du redo för ett sommaräventyr med Robin Hood? Klara av alla utmaningarna, samla på dig 

utmärkelser och störta prins John! 

 

Aktiviteter kommer ske schemalagt indelat för de olika åldersgrupperna, och liksom tidigare år i 

samarbete med Sensus. Utöver detta finns det en mängd olika spontanaktiviteter som patrullerna 

kan hämta ut i Nottingham. För varje uppdrag som ni klarar av får ni en ärofylld utmärkelse av 

Robin; när ni har samlat ihop alla medaljer är det dags att störta prinsen!  

 

Innan lägret är det viktigt att varje kår tillverkar en skattkista, samt minst 10 guldmynt per 

deltagare, inkl. ledare. Man vet aldrig när prins John dyker upp och kräver en på skatt.  

När vi väl lyckats störta prinsen, kommer det firas med en folkfest.  Under folkfesten ska varje kår 

hålla i en aktivitet eller bjuda på något smaskigt.   

 

Anmälan för deltagare  

Vi har beslutat att endast ha definitivanmälan. Denna kommer att vara öppen från 1/1 till 30/4.  

Varje kår anmäler sina ledare och deltagare via scoutnet, länk kommer när anmälan öppnat.  

Priset till distriktet är 1100 kr per deltagare eller ledare för hel vecka och 600 kr för halv vecka. 

Eftersom Hultet inte är det största lägerområdet, har vi varit tvungna att sätta en övre gräns på 

1000 deltagare. Det är först till kvarn som gäller, och vi kommer att skicka ut ett meddelande när 

kvoten är fylld.  

Anmäler man sig efter den 30/4 kommer det ett tillägg på 300 kr som gäller alla.  

 

Kårerna kommer sedan bli hopparade i byar om ca 40-60 deltagare per by. Byarna kan 

tillsammans hjälpas åt med matinköp, vattenhämtning mm. Era byar kommer ni att få reda på i 

maj månad. Önskar ni särskild byindelning, uppge det i er anmälan. 

 

Mat  

Till sommaren kommer vi att använda oss av det välbeprövade ICA-konceptet. Detta koncept går 

till så att varje by får ut ett ICA-kort laddat med pengar att handla för. Med detta kort kan ni i er by 

åka och handla i den ICA-butik ni blir tilldelade.  

Väl tillbaka på lägerområdet kommer det finnas tillgång till kylskåp. Tack vare detta koncept kan 

ni själva välja den maten som ni vet att scouterna tycker om.  

I det infobrev som kommer i maj månad kommer det finnas olika recept ni kan ta hjälp av. Det 

kommer också komma ut lite tips och trix för att planera och laga mat till många. Var inte rädda 

för att höra av er om ni har frågor. 
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Försäljning 

Under lägret kommer det finnas ett café, utbudet är ännu inte bestämt men det kommer vara 

något utöver det vanliga. I caféet kommer det också finnas plats för alla att umgås tillsammans.  

 

UtRo  

Utmanare och rover kommer bo i den ståtliga staden Nottingham, ni är Nottinghams vakter. För 

att komma in på lägret måste alla gå genom Nottinghams stadsport och då måste det givetvis 

betalas tull, vilket vakterna ser till. 

Sover gör ni i stadens borg Bamburg, antingen i medtagen hängmatta eller i tält/vindskydd. 

Maten lagas gemensamt i patruller, där ni kommer blandas över kårerna. Vilken utrustning som 

behövs får ni mer info om senare. 

UtRo kommer ha samma typ av program som resten av lägret, anpassat till åldern, men även 

egna programpass och en episk hajk. Innan lägret ska ni tillverka varsitt valfritt klädesplagg som 

är rosa med en gul sheriffstjärna, för att tydligt visa att ni är sheriffens vakter, ex. armbindel, 

huvudbonad, t-shirt m.m. 

Eftersom Nottinghams vakter gillar att umgås kommer vi mixa patruller under lägret, så att ni lär 

känna så många som möjligt!  

 

Funktionär 

Du som vill åka som funktionär behöver fylla i en ansökan via scoutnet. Även denna ansökan 

öppnar den 1/1 och är öppen till 30/4. För funktionärer börjar förlägret den 22/7. 

För att vara funktionär måste du ha fyllt 18 år och ha genomgått Trygga Möten.  

Vid efteranmälan tillkommer en avgift på 300 kr.  

 

Vid frågor  

Kontakta  

Julia Strömberg Andersson via 

distriktslager@snapphane.scoutdistrikt.se  
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