Kartlänk
Baldersnäs Herrgård i Dalsland
BALDERSNÄS 22, 660 10 Dals Långed
Äventyrare och utmanare den 18-24 juli
Upptäckare den 20-24 juli

Scouter som är upptäckare och äldre. För att få delta på
lägret som scout ska man ha fyllt 10 år när lägret börjar,
åtminstone varit upptäckare under vårterminen 2021 samt
innan lägret ha varit på hajk eller läger och sovit i tält. Vi vill
också att du som ska delta på lägret har knivbevis, kan
hantera yxa och såg på ett säkert sätt, kan simma 200 meter
och har tagit märkena matettan och plåstra. Vill du följa med
på lägret trots att du inte riktigt uppfyller kraven så måste du
tala med din ledare i din kår innan du anmäler dig.

Ledarbarn

Kort
vecka
0 kr

Lång vecka Anm.
0 kr

Upptäckare

500 kr

-

Äventyrare

-

700 kr

Utmanare

-

700 kr

Rover

-

700 kr

Ledare

500 kr

700 kr

Ledare
planering

-

350 kr

Även för de som anländer den 18:e
tillsammans med vårdnadshavare
som är ledare på lägret.

Ledare som arbetar i arbetsgrupper
som planerar lägret.

Deltagaravgiften ska betalas i samband med lägerstarten så att vi
slipper göra en massa återbetalningar om lägertiden förändras eller
vi tvingas ställa in lägret pga. pandemin. Mer information betalning
kommer att skickas ut i god tid inför lägerstarten.

Vi vill ha din anmälan absolut senast den 31 maj kl. 24.00. Du
anmäler dig själv på distriktets hemsida:
https://forms.gle/e7Rf7PUZdMWNbxBs5

OBS! det är jätteviktigt att du i anmälan skriver om du har någon
matallergi eller om du är vegetarian/vegan så att de ledare som har
hand om maten på lägret kan ordna så att du får mat som du kan
äta. Annars så riskerar du att få leva på morötter och kål hela
veckan.

Under 1800-talet emigrerade en massa människor till USA. De ville
slippa fattigdom, svält och förföljelse i sina hemländer. En del av
dem drog västerut och bosatte sig i de delar av USA som vi ibland
kallar vilda västern (the American frontier). Det var ett hårt och tufft
liv som ställde stora krav på nybyggarna, både när det gäller
uthållighet och kunskap. Under lägret kommer du tillsammans med
din patrull få möta en del av de utmaningar som mötte nybyggarna,
men också dela några av deras upplevelser.
Har du möjlighet och tycker att det är kul så får du gärna klä ut dig
i kläder som bars av de människor som levde som nybyggare i USA
under 1860-talet.
Trots att temat för lägret utspelas i en tid och på en plats där
skjutvapen var vanliga så är det inte tillåtet att ha med sig någon
form av vapen på lägret, varken leksaksvapen, kopior av skjutvapen,
soft air guns, pilbågar, blåsrör, armborst m.m. Dessa kommer att
omedelbart konfiskeras!
Till detta brev finns en packlista med allt som du behöver ta med dig
på lägret. Har du en egen flytväst så är det bra om du tar med den,
eftersom vi planerar att paddla kanot.
Vi planerar fortfarande för att genomföra ett vanligt
Baldersnäsläger. Vi vet inte om det till sommaren fortfarande
kommer att finnas restriktioner eller hur det går med vaccineringen.
Har vi otur så kan vi inte genomföra lägret så som vi tänkt och
hoppas utan vi kan tvingas att ändra lägertiden eller till och med
ställa in lägret pga. pandemin.

