
Sommaren 2020 beger sig Hedvig Eleonora Scoutkår upp till Storlien och Storvallens fjäll-
stugor för ett kårgemensamt sommarläger i Sveriges vackra fjällvärld. Alla avdelningar 
kommer,  anpassat efter åldersgrupp, få upptäcka den fantastiska naturen, leva lägerliv 
och testa sina scoutkunskaper under hajker och dagsutflykter i vildmarken.

Kåren reser till fjällstugorna med tåg. Skogsfåglarna kommer att ta nattåg och Hjortarna och
Småkrypen dagståg. Efter ankomsten kommer visst gemensamt program att finnas, och 
scouterna delas sedan upp efter åldersgrupp. De yngre scouterna kommer att stanna på lägret 
under en kortare period och de äldre scouterna kommer att vara i Storlien ett par extra dagar, 
men då också bege sig ut på fjällvandring.

Under lägret kommer det inte finnas möjlighet för någon av ledarna att åka hem med någon 
scout. Därför vill vi att ni i god tid pratar igenom lägrets längd och de utmaningar ett 
sommarläger i fjällvärlden kan innebära med er scout och försäkrar er om att denne kan och vill 
åka. Möjlighet att åka med som vuxen hjälpledare kommer att finnas och är både ett alternativ 
för den scoutförälder som tidigare varit intresserad av att engagera sig i kåren och de föräldrar 
som vet att deras scout behöver lite extra stöd.

I detta utskick kommer enbart den första informationen angående lägret. Den 15 mars skickas 
en definitivanmälan ut som vi kommer vilja ha svar på senast 27 mars. Vi förbehåller oss rätten 
att ställa in lägret utifall att vi bedömer att deltagarantalet är för lågt. Gränsen har vi satt till 5 
scouter per avdelning. Eftersom vi ledare behöver kunna planera vår semester och boka 
tågbiljetter ligger sista anmälningsdatum såpass tidigt på terminen. Vet ni redan nu att er scout 
definitivt inte kommer ha möjlighet att delta är det till stor hjälp för oss att få veta det 
redan nu.

Gällande datum och preliminär lägeravgift för sommarlägret är:

Småkrypen  27/6–1/7  2000:-  (AL: Andrea Nylin)
Hjortarna  27/6–1/7  2000:-  (AL: Jannia Winbladh)
Skogsfåglarna 26/6–4/7  2500:-  (AL: Angelika Brodka-Karlsson)
Snobben  26/6–4/7  2500:-  (AL: Beatrice Winter)

* AL = Avdelningsledare.

Sommarläger i 
Storlien 2020



Lägeravgift
Lägeravgift för medföljande vuxen som ej är aktiv ledare i kåren är preliminärt satt till 
2000 kronor. Finns intresse av att också ta med till exempel scoutsyskon är ni varmt välkomna 
att höra av er, så diskuterar vi kostnaden lägret skulle ha för denne/dessa. Kostnaden för lägret 
är preliminär då det i detta skede inte går att veta exakt vilka kostnader kåren kommer att ha 
för mat och resor, samt enstaka inträden osv i Storlien. Vår förhoppning är att den kommer att 
bli lägre än vad vi har möjlighet att gå ut med nu. Vi vet dock att en stor del av kostnaden 
kommer att gå just till resan, varför summorna inte skiljer sig avsevärt mellan de som ska stanna 
längre och de som är uppe en kortare tid. 

Packlista och utrustning
Under lägret kommer de äldre scouterna (avdelningarna Skogsfåglarna och Snobben) att 
vandra. Detta ställer en del krav på den utrustning som krävs. Vad vi vill att scouterna packar 
kommer som vanligt att framgå av packlistan inför lägret, men redan nu kan det vara bra att 
inventera om scouterna har basutrustning såsom tillräckligt stor ryggsäck, liggunderlag, sovsäck 
och skor. Vi ledare svarar gärna på frågor om utrustning och har en del bra tips vid 
anskaffande av sådan. De yngre scouternas utrustning kommer inte behöva hålla under en 
fjällvandring, men på packlistan kommer till exempel mindre ryggsäck för dagsutflykter och bra 
skor att stå med.

C-J Björklunds minnesfond
Hedvig Eleonora Scoutkår vill att alla som vill ska ha möjlighet att upptäcka naturen och delta 
i vår verksamhet. Om ekonomi skulle vara ett hinder för att betala sommarlägeravgiften eller 
för att kunna anskaffa rätt utrustning vill vi gärna att ni kontaktar styrelsen, som mer än gärna 
hjälper er att söka bidrag från C-J Björklunds minnesfond. Minnesfonden är till för att kårens 
unga ska kunna delta i scoutverksamheten och går att söka från både för scouter och ledare. 
Ansökan behandlas under kårstyrelsemöte och anonymiseras i protokollen.

I nästa informationsbrev kommer information om hur ni går till väga för att definitivanmä-
la er scout (och kanske er själva!), ett specialutformat hälsokort för sommarlägret som vi 
vill att ni fyller i vid anmälan samt mer information om programmet samt packlista. Tills 
dess är ni varmt välkomna att höra av er med frågor!


