
Ändrade planer för 
årets sommarläger

Sedan den första informationslappen gick ut angående kårens sommarläger, i år 
planerat till Storlien i slutet av juni, har som vi alla känner till en pandemi utbrutit. I 
Sverige sitter vi inte i karantän och vår scoutkårs verksamhet har efter en kort paus 
återupptagits under veckodagarna. Folkhälsomyndigheten har uppmanat 
ungdomsorganisationer att fortsätta sin verksamhet, med nödvändiga förändringar, för 
att erbjuda trygghet och stabilitet i en värld som för många barn och unga just nu kan 
kännas obehaglig och okänd. Vi scoutledare jobbar just nu hårt på att hamna rätt i våra 
bedömningar, både som privatpersoner och ideellt ansvariga för kårens verksamhet, 
kring vilka förändringar vi behöver göra för att ta vårt ansvar i den här situationen.

På vår mötesverksamhet är vi sedan förra veckan utomhus och undviker närkontakt i 
såväl lekar som mötesmoment. Möjlighet att tvätta händerna innan och efter möten 
finns alltid. Mycket av våra möten går dock till på samma sätt som vanligt, och vår 
känsla under förra veckans uppstart var att det var god uppslutning och att scouterna 
hade roligt. Lägerverksamheten under våren kommer tyvärr att bli lidande, då man 
under en scoututfärd sover och lever nära inpå varandra. I april anordnas inga utfärder 
och maj och junis planerade läger och hajker kommer vi att behöva göra bedömningar 
av närmare inpå.

Ett sommarläger innebär alltid stora delar planering och utgifter i ett tidigt skede. 
Bokning av stugor, beställning av mat och material och tågbiljetter är exempel på 
sådant som kostar mycket pengar. Planeringen av ett roligt och innehållsrikt program är 
exempel på sådant som tar mycket tid när det sker ideellt. Den tiden älskar vi att lägga 
på verksamheten, men inte när den riskerar att inte bli av. Därför har vi valt att i god tid 
lägga om planerna inför sommarlägret. I år kommer vi att åka på sommarläger i 
Stockholmsregionen, och precis som planen var innan ha olika utmaningsgrad beroende 
på åldersgrupp. Att lägga resan närmare hemma går i linje med FHM:s nuvarande 
rekommendationer angående resor och ger oss större möjlighet att ändra i planeringen 
även med kort varsel. Vi kan också på ett roligare sätt lägga mycket tid på planering i 
vetskap om att det vi tänkt oss faktiskt är genomförbart. Våra beräkningar är att lägret 
kommer att bli billigare än vad vi tidigare gått ut med, då resekostnaderna nu sjunkit 
drastiskt, och vi hoppas att det kan göra att ännu fler scouter har möjlighet att delta 



i lägret. Stockholmsregionen har en fantastisk natur och många gömda skatter som vi 
ser mycket fram emot att få ta med oss scouterna till, och planeringen har redan kommit 
igång angående hur vi ska hinna med så mycket som möjligt.

Vid frågor kring beslutet, våra diskussioner eller intresse av att vara med och anordna 
sommarlägret, hör gärna av er till kårstyrelsen genom ordförande Andrea Nylin. Våra 
kontaktuppgifter hittar du på hemsidan; www.he.scout.se! 

Kortfattad information

Blir sommarlägret i Storlien av?
Nej. Däremot planerar vi att hålla sommarlägret under samma datum som tidigare 
utannonserats, men i Stockholmsregionen.

Vilka datum är sommarlägret planerat till? 
Det skiljer sig mellan avdelningarna. Småkrypen och Hjortarna är på läger 27/6-1/7 och 
Skogsfåglarna och Snobben 26/6-4/7. 

Hur pratar jag med min scout om detta?
Barnens rätt i samhället har en bra guide på sin hemsida om hur man kan prata om 
Corona-viruset med sitt barn (https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/att-prata-
med-barn-om-corona-viruset/). Det är naturligt och okej att bli ledsen när något man sett 
fram emot inte blir av och det förstår vi att många scouter kommer att vara - det är vi 
också. Just nu är det viktigaste att komma ihåg att vi fortfarande ska ha roligt på läger 
och att det kommer många fler chanser att åka på sommarläger i fjällen. Vi scoutledare 
finns som vanligt också tillgängliga för både dig och ditt barn att prata med. 

Vem är ansvarig ledare för min scouts avdelning? 
På Småkrypen är det Andrea Nylin, på Hjortarna Jannia Winbladh, Skogsfåglarna 
Angelika Brodka-Karlsson och Snobben Beatrice Winter. 

När kommer med information? 
Så snart som möjligt kommer anmälan till Stockholmslägret ut! Håll utkik i mailinkorg 
och på kårens sociala medier! 


