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Sommarläger 

Hej scouter i Järnbrotts Scoutkår 
Hur sommaren kommer se ut med tanke på pandemin är svårt att säga nu men vi i Scouterna 

planerar för och hoppas på att kunna genomföra ett sommarläger i slutet av sommaren. Skulle det 

vara så att vi inte kan genomföra ett sommarläger, med övernattning, så kommer vi istället att ha ett 

dagläger där vi träffas i trakterna kring Göteborg på dagtid under samma vecka som det planerade 

sommarlägret.  

Här kommer den första informationen om sommarens planer. Har ni frågor så tveka inte på att höra 

av er till oss. Anmälan kommer göras i april, mer information kommer innan dess. 

Plan A - Veckoläger 

PLATS 

Vi kommer vara på Kragenäs som är en lägeranläggning som drivs av Göteborgs Scoutdistrikt. Den 

ligger i Tanums kommun ca 14 mil norr om Göteborg.  

För er som är nyfikna på området finns mer info om Kragenäs på deras hemsida: https://kragenas.scout.se/ 

DATUM 

Spårare: Tisdag 27/7 - lördag 31/7 

Upptäckare, äventyrare och utmanare: Söndag 25/7 - lördag 31/7 

Familjescouter: tisdag 27/7 - onsdag 28/7 

KOSTNAD 

Vi har ännu inte bestämt exakt kostnad men nedan anges ungefärlig kostnad (i priset ingår alla 

kostnader för lägret, inkl resa från Göteborg)  

Spårare: ca 1 200 kr  

Upptäckare, äventyrare och utmanare: ca 1 700 kr 

Familjescouter: ca 200 kr 

Avgiften betalas efter att anmälan är gjord och vi vet med säkerhet att lägret blir av. Vad som gäller 

ang återbetalning etc vid t ex sjukdom kommer framgå när det är dags att betala. 

ANMÄLAN 

Vi kommer att samla in anmälan från er i april. Innan dess kommer mer information 

https://kragenas.scout.se/
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Plan B - Dagläger 
Om rådande omständigheter inte möjliggör att vi har ett sommarläger med övernattning kommer vi 

genomföra ett “dagläger” istället.  

Då träffas vi några dagar under vecka 30 på olika platser kring Göteborg. Under dagarna har vi 

gemensamma aktiviteter men alla sover hemma.   

Detta kommer vara anpassat till de restriktioner som då finns, behöver vi t ex dela in oss i mindre 

grupper gör vi det.  

Mer information kommer om detta blir aktuellt.  

Frågor 
Har ni frågor, tankar eller funderingar kring sommarens verksamhet så hör gärna av er till oss på 

jarnbrott@gmail.com.  

Denna sommar kommer bli speciell så vi vill gärna veta om ni föräldrar eller scouter har några tankar 

kring verksamheten vi planerar. 


