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Vikingalägret 2008 - Inbjudan till Sommarläger = Årets Höjdpunkt för alla scouter. 
 

Knivsta Scoutkår ordnar sommaren 2008 ett kårläger för alla våra scouter, stora och små, på 

västkusten. Lägertiden är 27 juli - 2 augusti. Vi åker abonnerad buss från Knivsta tidigt 

söndag morgon den 27 juli och kommer hem igen lördag kväll den 2 augusti. 

 

Kragenäs är Göteborgsscouternas lägeranläggning på västkusten, vid havet i norra Bohuslän. 

Lägerplatsen ligger i Tanums kommun, som bl.a. är berömd för sina hällristningar. Här finns 

all sorts natur: Sandstrand, klippor, öar, skog och lägerängar, så det blir inte svårt att få till ett 

kul lägerprogram! Vi bygger vår egen lägerby och lagar vår mat utomhus och mellan de olika 

aktiviteterna ser vi till att hinna bada och fiska krabbor. Och lägrets tema blir Vikingar.  

 

Samma vecka som vi är på Kragenäs kommer även andra kårer, bl.a. 50 scouter från Münster i 

Tyskland, att ha sina läger där, så det blir tillfälle att byta märken, hitta nya kompisar och 

ordna lägerbål tillsammans. 

 

Eftersom det kan bli lite långt för de yngsta scouterna, bävrar och miniorer, att vara ensamma 

en hel vecka är vår idé att mamma, pappa och syskon följer med på lägret! Antingen bor ni 

ihop med kåren, i tält, eller så bor ni i på camping (stugor/husvagn) eller på vandrarhem/hotell 

i närheten av lägerplatsen. Givetvis är föräldrar och syskon även till äldre scouter varmt 
välkomna att vara med på samma sätt! Föräldrar som bor på med oss på lägret betalar 

själkostnadspris för mat och lägerplats (se nedan). De som vill ha annat boende bokar det 

själva. (Givetvis är även ni välkomna att äta enstaka eller många måltider med oss på lägret 

och får då lägga en liten slant till i vår matkassa.) 

 

     Lägeravgiften för hela veckan är 1.500 kronor exklusive resa. Vi återkommer med 

kostnaden för resan Knivsta-Kragenäs t.o.r. men vi lovar att den blir max 400 kr. En 

anmälningsavgift (se nedan) skall betalas in senast den 30 mars. Resterande lägeravgiften 

skall betalas senast 31 maj. Avgiften sätts in på kårens postgiro 14 55 34 – 4. 

 

Vid återbud före 31 maj betalas hela lägeravgiften, inkl anmälningsavgiften, tillbaka. Vid 

senare återbud betalas avgiften endast tillbaka vid sjukdom.  

 

Resan organiserar vi när vi vet hur många som vill åka med kåren, men vi räknar med att 

abonnerad buss blir billigast och bekvämast. Men det går utmärkt bra att ordna sitt resande 

själv, t.ex. i anslutning till annat semestrande i trakten... 

 

Syskon i scoutålder (födda -00 eller tidigare) betalar som scouter. Barn födda -01 och -02 

betalar 750 kr och barn födda -03 och senare deltar gratis. Föräldrar som bor på lägerplatsen 

betalar 150 kr/dygn (900 kr för hela veckan).  
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 Anmälnings-

avgift 

(senast den  

31 mars) 

 

Slutbetalning 

(senast den  

31 maj) 

 

Totalt  

(exkl. Resa) 

Scouter 300 kr 1200 kr 1500 kr 

Syskon i scoutålder 300 kr 1200 kr 1500 kr 

Syskon f -01 eller -02 300 kr 450 kr 750 kr 

Syskon f -03 och senare gratis gratis gratis 

Föräldrar som bor på 

lägerplatsen 

300 kr 400 kr 900 kr 

    

Resa t.o.r. 0 kr  Max  400 kr  

 

Kragenäs webbplats: http://www.ssf.scout.se/goteborg/kragenas/ 

Webbplats med turistinfo:  http://tanum.vastsverige.com 

 

Vi hoppas att du vill hänga med på läger! 

Knivsta Scoutkårs lägerkommitté 

 

Ställ gärna dina frågor till: 

Mats Westerborn,  

tel 29 12 29 / 0703 – 29 12 99,  

mail mats@westerborn.com  

 

 

Läger är både det roligaste och det viktigaste vi gör inom scouterna. Då får vi chans att 

använda allt det vi lärt oss under terminerna. Det är också på läger som man skapar sina 

djupaste kamratrelationer med sina scoutkompisar och även får en chans att träffa andra 

scouter från andra delar av Sverige eller världen. 

 

Ingen skall behöva avstå från ett läger av ekonomiska skäl ! 
 

Vill ditt barn åka med, men familjen har inte råd? Det går bra att söka bidrag till 
lägeravgiften, eller till nödvändig utrustning som t.ex. ryggsäck eller sovsäck. En sådan 

stiftelse är Majblommekommittén. Insamlade medel från majblommeförsäljningen går 

oavkortat tillbaks till barn och ungdomar i Knivsta kommun med särskilda behov. Det finns 

även andra stiftelser dit man kan vända sig. 

 

Tala med Mats Westerborn om hur du gör din ansökan. Ansökan behandlas helt konfidentiellt 

– ingen annan i kåren får reda på att du sökt bidrag. 
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ANMÄLNINGSLAPP  - Jag/vi kommer på Sommarlägret 2008!      
 

 

_________________________________________ _______________________ 
namn    avdelning/förälder/syskon (ålder) 

(  ) Reser med kåren (  ) Egen resa  (  ) Bor med kåren        (  ) eget boende 

(  ) Deltar hela veckan     (  ) annan tid, nämligen:  

 

 

 

________________________________________ _______________________ 
namn    avdelning/förälder/syskon (ålder) 

(  ) Reser med kåren (  ) Egen resa  (  ) Bor med kåren        (  ) eget boende 

(  ) Deltar hela veckan     (  ) annan tid, nämligen:  

 

 

 

________________________________________ _______________________ 
namn    avdelning/förälder/syskon (ålder) 

(  ) Reser med kåren (  ) Egen resa  (  ) Bor med kåren        (  ) eget boende 

(  ) Deltar hela veckan     (  ) annan tid, nämligen:  

 

 

 

________________________________________ _______________________ 
namn    avdelning/förälder/syskon (ålder) 

(  ) Reser med kåren (  ) Egen resa  (  ) Bor med kåren        (  ) eget boende 

(  ) Deltar hela veckan     (  ) annan tid, nämligen:  

 

 

Målsmans underskrift:_________________________________   tel:____________________ 

 

 

Meddelande/kommentarer: 

 

 

 

 

 

Ifylld anmälningslapp lämnas till din ledare eller till 
Mats Westerborn, Apoteksvägen 8B, 741 42 Knivsta 

(du kan även maila en anmälan på mats@westerborn.com) 
senast den 31 mars. 

 

 


