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VAD ÄR TRICAMP? 
Det är en lägertradition som startade 1973. Var tredje år åker några kårer från Holland, England och 
Sverige till varandra och hälsar på. 2018 var England och Holland på läger hos oss, nästa år är det 
dags att åka till Holland för att delta på TriCamp! 
Under dessa läger får scouterna chans att uppleva lägerliv tillsammans med jämngamla scouter från 
andra länder, knyta kontakter och lära känna andra men även få turista lite i landet vi besöker! 
Från Sverige kommer kårerna Redbergslid, Partille, Tynnered, Högsbotorp och Järnbrott att åka 
gemensamt ner till Holland. 
 

VILKA FÅR ÅKA MED? 
Scouter födda 2009 eller tidigare. 
Vi grundar detta beslut på att det krävs lägervana och viss språkkunskap för att kunna uppleva lägret 
på bästa sätt. 
 

NÄR OCH VAR? 
31 juli – 10 augusti, resdagar innan och efter tillkommer. Vi kommer att vara på en lägerplats som 
ligger https://goo.gl/maps/X9LoH2eaL66RhF3GA Vi kommer att sova i tält under hela lägerveckan. 
Under After Camp-delen på lägret brukar vi oftast sova kårvis i någon scoutstuga eller hemma hos en 
scoutfamilj.  
 

KOSTNAD  
Då vi i skrivandets stund ännu inte fått in exakt deltagaravgift från den holländska kåren kan vi 
endast ge en preliminär avgift. Denna kostnad baserar vi på tidigare lägeravgifter, reskostnad osv.  
Vi uppskattar att det totala priset kan uppgå till ca 6000 kr per scout. I denna kostnad ingår 
lägeravgiften, resan tur och retur samt eventuell mat på vägen och boende och mat under After 
Camp-dagarna. Även de utflykter som görs under lägertiden ingår i deltagaravgiften. 
Det enda scouterna själva behöver betala under lägrets tid är i fall de vill köpa någon souvenir eller 
liknande under de dagar som vi inte är på lägerområdet. 
Självklart försöker vi arbeta ner kostnaderna genom att söka fonder för lägret. För mer information 
hur kostnaden kan sänkas, kontakta din kår. Det finns även enskilda bidrag som ni själva kan söka för 
er scout. 
 

INBJUDAN OCH ANMÄLAN 
Vi kommer i december skicka ut en preliminäranmälan och en definitivanmälan kommer i början på 
nästa år. Denna preliminäranmälan använder vi som underlag för att planera budget, boka bussar, 
informera värdlandet om antal deltagare mm. Men vi önskar att ni redan nu börjar prata med er 
scout hemma om lägret.  
Självklart kommer vi att följa Folkhälsomyndighetens direktiv gällande resor utomlands. 
 

TRICAMP-TRÄFF  
Kåren kommer den 20 oktober att ha ett möte i scoutstugan med information kring TriCamp. Detta 
möte riktar sig till både scouter och föräldrar. Vi kommer att presentera lägret lite mer ingående, visa 
bilder från tidigare läger och gå igenom viktig information och annat som är bra att veta. Det finns 
även möjlighet att ställa frågor om det är något ni undrar. 
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För att minska antalet personer i scoutstugan samtidigt kommer vi att ha två mötestider den 20 
oktober. Klockan 18:00-19:00 är det för de scouter som har möte på måndagar, dvs de äldsta 
Äventyrarna samt 2:års Upptäckare (födda 2009 eller tidigare) och klockan 19:15-20:15 är det för 
äventyrarna på onsdagsavdelningen.  
Utmanarscouter med föräldrar kan själva tid som passar. 
Eftersom det är viktigt att få ut informationen så hoppas vi att i alla fall en förälder kan komma på 
mötet.  
 
 
Vi har även fått en inbjudan från Holland till lägret. Nedan följer ett utdrag. Hela brevet finns att läsa i 

din scoutstuga! 

 
 
 
 
 
 
 

Högt ärade undersåtar! 
Som greve av ”Middle of Nowhere” bjuder jag härmed in Er till firandet av 1000- och lite till-
årsjubileet av vårt innerligt älskade grevskap. Dessa utomordentliga festligheter kommer att hållas i vår 
storslagna huvudby ”Somewhere” som ni säkerligen känner till. Förbered Er därför på en 
spektakulär vecka, fylld med halsbrytande turneringar, överdådiga gästabud och virvlande 
danstillställningar. 
Jag ser fram emot att få välkomna Er. 

Högaktningsfullt  
Greve Godfried van Boullion den femtioelfte 


