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Hej scouter! Hoppas ni är redo för Västbodals scoutdistrikts Baldersnäsläger 2022 

Sommar, sol, bad, scoutläger och ha kul med scoutkompisar. Kan ett sommarlov bli 
bättre? Vi tror inte det och här kommer en inbjudan till Baldersnäslägret. 

Lägret kommer vara vid Baldersnäs Herrgård i Dals-Långed. För Äventyrare (från åk 
6) och äldre är lägertiden 17-23 juli, för Upptäckare (från åk 4) är lägertiden 19-23 juli.  

Lägret kommer delas upp i en Upptäckarby, en Äventyrarby, en UtmanarRoverby 
och en Ledarby samt gemensamma ytor. Varje by består av flera patruller, 
patrullerna består av scouter från olika kårer. Varje patrull arbetar tillsammans på 
de olika programaktiviteterna, lagar mat, äter och sover tillsammans. 

Lägerkostnad: 700 kr för söndag-lördag, 500 kr för tisdag-lördag, 350 kr för vuxna  
som har en tilldelad roll innan lägret och 0 kr för ledarbarn upp till 10 år. 

För att du ska få ett så bra läger som möjligt tycker vi att du ska ha tagit märkena 
Elda, Plåstra, Matettan och har deltagit på minst en hajk. Med hajk menar vi att 
man ska ha gjort minst en övernatting i vindskydd eller tält. Vi rekommenderar även 
att du har tagit bevismärket Simma. Bevismärket Kniv ska du ha tagit och 
bevismärket Yxa och Såg krävs från Äventyrare och uppåt. Har du inte tagit något 
av märkena eller bevismärkena, så prata med din ledare. 

Vi vill göra er uppmärksamma på att lägret har begränsat antal platser, då vi i 
dagsläget är få vuxna. Förtur kommer ges till deltagare från de föranmälda kårerna. 
De kårerna är: Henån, Mellerud, Uddevalla, Vänersborg och Ärrsjöblomman. 

Länken till anmälan: https://forms.gle/MGR9w3xGri8wUkqg6  

Länken till anmälan finns även på www.vastbodal.se   

Tänk på att fylla i ev allergier/sjukdomar/diagnoser/andra goda råd på vägen, så att 
planeringsteamet kan ta med sig det i planeringen av lägret. För får vi reda på tex en 
matallergi vid incheckningen så är det inte säkert att vi kan hjälpa dig. 

Sista anmälningsdag är 6 maj kl 24.00, men vi önskar att ni anmäler er snarast. Kravet 
för att scouterna ska kunna delta är att minst en ledare från kårens avdelning deltar 
på lägret (detta gäller för Upptäckare och Äventyrare), så kolla med din ledare om 
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du/ni kan åka. Du ska även ha varit aktiv scout i minst ett halvår för att kunna åka 
på lägret. 

Mer information kommer gå ut till dem som är anmälda till lägret, som tex packlista, 
hälsodeklaration mm. 

Har ni några frågor så fråga er ledare. 

 

Hälsningar Planeringsteamet Baldersnäslägret 

Arne, Charlotte, Jan-Olof, Jenny, Linnea, Mats J, Mats L, Natalie, Niclas & Tony. 

 

Ps. Vi ser gärna att vuxna kommer på lördag den 16 juli för att hjälpa oss med lägrets 
uppbyggnad. OBS! Dem skall också anmäla sig i anmälnigsformuläret. Ds. 

 


