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Trelleborgs scoutkår -Friluftsliv och gemenskap sedan 1911 
 
Lägerbrev #1 -igen... 
 

 

 

 

 

           

Kära föräldrar och scouter, 
(även de som ej tidigare anmält sig till sommarlägret) 

 

Under rådande omständigheter har flera stora lägeraktiviteter som planerats för 
sommaren 2020, under de senaste veckorna ställts in av arrrangörerna. Vasalägret är  
dessvärre inget undantag. Men vi är scouter, utomhusaktiviteter är det vi lever för och 
socialisering på distans, utomhus är helt i linje med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.  

Vi är alltså: -Alltid redo!  

Plus att vi vill ordna ett riktigt trevligt sommarminne för våra scouter. 

 

Lägerledningen vid Trelleborgsscoutkår presenterar således nu ett riktigt trevligt 
alternativ, bara för vår kår: Lindholmen 2020 

 

Det blir helt enkelt flera mindre läger, under en central kårledning omkring Norra 
Lindholmen. Vi löser det enligt folkhälsoinstitutets och scouternas riktlinjer för hur 
arrangemang kan genomföras denna sommar. Vi har fler tält/vindskydd, större avstånd, 
fler utspridda läger områden så att inte för många samlas på samma plats. I sann 
miljöanda cyklar vi dessutom gemensamt dit i de respektive avdelningarna. Detta gäller 
dock ej spårarna. Mer info kommer senare. Men för övriga, tänk således på att serva er 
cykel i god tid, pumpa den och se över den. Har ni ingen cykel, men vill följa med, fråga 
en kompis eller vän om ni kan låna en, återkom till oss annars, så hittar vi en lösning. 

Var det länge sedan ni servade en cykel? Få tips på: 

www.intersport.se/guider/cykelguider/redo-for-cykelvar/ 

www.jula.se/inspiration/serva-din-cykel-hemma/ 

Alternativt hör med en cykelhandlare. 

Även maten är planerad och optimerad för att undvika nära kontakter. 

 

http://www.intersport.se/guider/cykelguider/redo-for-cykelvar/
http://www.jula.se/inspiration/serva-din-cykel-hemma/
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Vi kör helt enkelt på Plan C, i dessa märkliga Corona-tider blir det nu ett annat Camp 
vid ett annat Castle (Borgen Lindholmen från vilken drottning Margareta styrde under 
1300-talet). 

  

Priser och tid är desamma: 

Lägret pågår 26/7 – 1/8 Kostnad: 2200:- 
 

Spårarna deltar halva veckan (29/7 - 1/8) Kostnad: 1300:- 
 
 

Anmälan kommer i år endast ske via scoutnet och senast den 15/6 på:  
https://www.scoutnet.se/activities/register/for/activity/1124 

 

Inbetalningen ska sedan vara gjord senast den 30/6 och vi öppnar även upp i scoutnet 
för scouter, vilka inte tidigare anmält sig. 

 

Har ni redan betalt, så är ni anmälda och klara, glöm bara inte Hälsodeklaration (på 
kårens hemsida) som ska fyllas i och lämnas i Annikas postlåda på 
Trädgårdsslingan 35, Trelleborg. Ingen deklaration -inget läger! 

Har ni anmält er men inte betalt, bara betala enligt ovan, så är ni klara. 

Har ni anmält er men ångrat er, bara säg till så löser vi det. 

Har ni inte anmält er, men vill följa med, in på scoutnet enligt nedan och anmäl er och 
betala enligt ovan. 

 

Tack för er förståelse och samarbete i denna märkliga tid. 

 
Vi svarar gärna på frågor och funderingar, ni når oss lättast via mail: 
sommarlager@trelleborgsscoutkar.se 
 

Lägeransvariga Anders, Micke, Peter, Annika, Martin och Sandra 

     

 

 

 

 

  

https://www.scoutnet.se/activities/register/for/activity/1124
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Scoutnet: 
 

*Så här loggar du in för första gången i Scoutnet och anmäler dig. 

 

1) Skriv ditt barns personnr 20080101-0101 

2) Begär nytt lösenord 

3) Nytt lösenord skickas till den adress som finns i scoutnet på ert barn 

4) När du loggat in första gången behöver du logga ut, och klicka på länken en gång till 

5) Sen ska det gå att fylla i anmälan och anmäla sig 

 

Tänk på: Får ni inte ett bekräftelse mail på att ni är anmälda, så är ni inte anmälda! 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwichpuC2YnhAhWFl4sKHXKMCZcQjRx6BAgBEAU&url=https://goteborg.scout.se/handelser-blogg/en-fantastisk-vilda-vecka-pa-kragenas/&psig=AOvVaw1CPv7dcA2SGxqrtnFCA_Uu&ust=1552925692657755

