
Läger	  och	  hajker	  för	  Upptäckare	  
vår-‐sommar	  2015	  
	  

Läger	  
	  
14	  maj	  –	  17	  maj	   	   Kårläger	  
Vi	  kommer	  att	  ha	  ett	  kårläger	  förmodligen	  i	  Starkebo.	  Lägret	  slutar	  på	  söndag	  
förmiddag	  då	  vi	  beger	  oss	  till	  Dalbobergen	  för	  att	  ha	  en	  kår/jubileumsfest	  med	  
Scouter	  och	  deras	  familjer.	  Vi	  är	  tacksamma	  för	  hjälp	  av	  föräldrar	  
före/under/efter	  lägret.	  Mer	  information	  kommer	  senare.	  
	  
28	  juni	  –	  4	  juli	   	   Regionsläger	  
Ett	  stort	  regionsläger	  för	  västra	  Sverige	  kommer	  att	  hållas	  på	  Lysestrand	  i	  
närheten	  av	  Lysekil.	  Beräknat	  antal	  deltagare	  är	  3000.	  Deltagandet	  från	  vår	  kår	  
är	  än	  så	  länge	  litet.	  Om	  intresse	  finns	  bland	  upptäckarscouterna	  så	  kommer	  även	  
jag	  (Björn)	  att	  deltaga,	  och	  vi	  får	  bo	  i	  samma	  by	  som	  Uddevalla	  scoutkår.	  Men	  det	  
är	  bråttom,	  sista	  anmälningsdag	  är	  15	  mars.	  Hör	  av	  dig	  till	  mig	  senast	  8	  mars	  om	  
du	  är	  intresserad	  så	  vi	  kan	  samordna	  anmälan.	  Anmäl	  inte	  utan	  att	  prata	  med	  
mig	  först.	  Kostnad	  för	  lägret	  är	  1250	  kronor.	  
	  
Länk:	  http://www.livat2015.se/	  
	  
12	  juli	  –18	  juli	   	   Distriktsläger	  på	  Baldersnäs	  
Även	  i	  år	  kommer	  vi	  att	  ha	  läger	  på	  Baldersnäs.	  Vecka	  29,	  samma	  som	  tidigare.	  
Planeringsarbetet	  är	  fullt	  igång,	  och	  mer	  information	  kommer	  under	  våren.	  Det	  
brukar	  vara	  stort	  deltagande	  från	  vår	  kår.	  Lägeravgiften	  var	  650	  kronor	  förra	  
året	  och	  torde	  vara	  desamma	  även	  i	  år.	  Antal	  deltagare	  brukar	  vara	  runt	  100.	  
Det	  kommer	  mer	  information	  senare.	  
	  
	  

Hajker	  
	  
21/3	  –	  22/3	   	   Badhajk	  
mer	  information	  och	  anmälan	  på	  separat	  papper.	  
	  
17/4	  –	  19/4	   	   Kojhajk	  
Under	  våren	  kommer	  vi	  att	  bygga	  kojor	  i	  anslutning	  till	  Scoutlokalen.	  Under	  
kojhajken	  kommer	  vi	  att	  färdigställa	  dessa.	  Övernattning	  kommer	  att	  vara	  
valfritt	  i	  kojorna	  eller	  inomhus.	  Mer	  info	  kommer	  senare.	  
	  
13/6	  –	  14/6	   	   Kanothajk	  
Intresse	  finns	  bland	  upptäckare	  att	  anordna	  en	  kanothajk.	  Vi	  försöker	  att	  
anordna	  en	  sådan	  strax	  efter	  skolan	  slutar.	  Information	  om	  detta	  kommer	  senare	  
under	  våren.	  
	  

Besök	  vår	  hemsida	  där	  nytt	  terminsprogram	  och	  annan	  info	  finns:	  
vanersborg.scout.se	  

	  


