
 

Lägerbrev 2 | Anmälan 
Till alla scouter, föräldrar och medlemmar i Bandhagens scoutkår. 

 

Inbjudan 
 

Häng med på scoutårets roligast händelse, sommarlägret Explorer 2020 på Vässarö! 

Nu är det dags att anmäla sig till lägret.  

Lägerperioderna är: 

● 6–9 augusti 2020 (vecka 32) för Ugglorna 

● 2–9 augusti 2020 (vecka 32) för Rovfåglarna, Midgård och Hippiealbatrossarna 

 

Lägret arrangeras tillsammans av Bagarmossens scoutkår, Enskede scoutkår, Hammarby sjöscoutkår, 

Kärrtorps scoutkår och Sköndals land- och sjöscoutkår. Totalt blir vi uppemot 650 scouter som samlas 

för att ha en underbar lägervecka tillsammans. 

 

Anmälan 
 

Anmäl deltagare till lägret genom att lämna in bifogad anmälningsblankett senast 18 mars 2020 till 

din ledare på din egen avdelning. Lämna in en blankett per lägerdeltagare, även om ni är syskon på 

samma avdelning.  

Se information om hantering av personuppgifter och avanmälningsregler på blanketten. 

 

Hälsodeklaration 
 

Tillsammans med anmälan lämnas ett hälsokort in per deltagare. Detta kommer kåren hantera för att 

anpassa lägervistelsen för att passa just dina förutsättningar samt för att ge bättre vård om olyckan är 

framme.  

Tänk på att lämna in en förnyad hälsodeklaration om något skulle ändras under tiden mellan 

anmälan och lägret! 

Hälsokorten förstörs efter lägertidens slut. 

 

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. 



 

 

 

Priser 
 

För Bandhagens scoutkår gäller nedanstående priser för lägret: 

Lägerperiod Scouter Vuxna Ledare 

Kort (6–9 aug) 1250 kr 1250 kr 1250 kr 

Lång (2–9 aug) 1995 kr 1955 kr 1995 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 under aktiviteter på dagarna 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! 

 

Betalning 
 

Betala lägeravgiften till kårens Swish 123 063 31 31 märk betalningen med scoutens namn. Om 

behov finns går det bra att använda kåren Bankgiro 825-4930, märk betalningen med scoutens namn. 

Betalningen ska vara kåren tillhanda senast 30 april 2020. 

 

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. 

 

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 på skog och 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 tillsammans med de övriga deltagande kårerna 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. 

 

Program 
 

Temat för lägret är upptäcktsresande och tillsammans bygger vi ett lägerprogram där scouterna får 

delta i både ett gemensamt temaprogram för hela lägret och ett program för bara sin egen åldersgrupp. 

En del av programmet är i den egna kåren och en del är tillsammans med scouter från grannkårerna, 

särskilt för de äldre scouterna. 

 

Mer information 
 

Har du frågor om lägret och anmälan tar du dem i första hand med kårens lägeransvariga Emma 

Lindahl och Åke Tugén 

 

Mail: emma.lindahl@bandhagensscoutkar.se  

Emma mobil: 0706-970810  

Åke mobil: 070-6349366 

 

Under tiden fram till lägret kan du också hitta information från lägerkommittén på lägrets Facebook-

sida ”Scoutlägret Explorer 2020” och på explorer2020.scout.se. 

 

Under våren kommer det att komma mer konkret information inför lägret för alla anmälda, packlista 

och transporttider. 

 
 

Häng med för att träffa alla upptäcktsresande! 
 

Emma och Åke 

 

  

https://www.facebook.com/explorer2020sommarlager/
http://explorer2020.scout.se/


 

 

 

 

 

 

Anmälningsblankett 
 

Namn:________________________________________________________________ 

 

Födelseår:_____________________________________________________________ 

 

Telefonnummer (används för kontakt före lägret):___________________________ 

 

Postadress (används för kårens bidragsansökan):___________________________ 

 

Mejl (används för utskick):_______________________________________________ 

 

 

Avdelning:  ◯ Ugglorna  ◯ Rovfåglarna  ◯ Midgård  ◯ Hippiealbatrosserna  

 

  ◯ Ledare ◯ Medföljande anhörig till scouten: ______________________ 

 

 

Reseönskemål: ◯ med kåren (buss) ◯ lämnas och hämtas i Strömsviken 

 

 

Underskrift målsman, bindande anmälan: 

 

Vårdnadshavare 1    Vårdnadshavare 2 

 

 

______________________   __________________________ 

Namnteckning     Namnteckning 

 

 

_______________________   ____________________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 


