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Knivsta scoutkår kommer i år att ha regionsläger tillsammans med  Gästrike, Upplandsslättens och 
Staffans scoutdistrikt. Vi kommer att mötas under en vecka i den grekiska mytologins tecken. 
 

Var?  

30 km väst om Hudiksvall på Staffans scoutdistrikts fasta lägerplats Ora, vid norra Dellens sandstrand.  
Vi bor i tält och lagar mat tillsammans i vår lägerby. 
 

Lägertiden  
Det är olika lägertider beroende på ålder och som vanligt är givetvis föräldrar och syskon varmt 
välkomna att vara med. 
27 juli - 3 augusti för upptäckare och äldre 
31 juli - 3 augusti för bävrar och spårare 
 

Transport 
Vi åker abonnerad buss från Uppsala lördag morgon den 27 juli och kommer hem igen till Uppsala 
lördag em den 3 augusti. Bussen för halva lägervistelsen går från Uppsala på onsdagen den 31 juli.  
 

Lär känna nya kompisar 
Samma vecka som vi är på Ora kommer även många andra kårer att ha sina läger där, så det blir 
tillfälle att hitta nya kompisar, byta märken och ordna lägerbål tillsammans. 
 

Lägeravgiften (inkl transport) 
Hela veckan: Upptäckare och äldre - 1850 kr  
Halva veckan: Bäver och spårare - 1150 kr  
Syskon i upptäckareålder och äldre - 1850 kr  
Syskon i bäver och spårarålder - 1150 kr  
Syskon födda 2008 och yngre -  350 kr  
Föräldrar: Hel vecka 1650 kr och halv vecka 910 kr 
 

Anmäl er senast 15 april  
Anmälan görs på en digital blankett på Knivsta scoutkårs hemsida www.knivstascoutkar.se  
Vi kommer sedan göra en gruppanmälan till Upplandsslätten 
 
 

  

http://www.knivstascoutkar.se/
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Betalning 
Hela avgiften måste vara oss tillhanda senast 20 maj.  
Avgiften sätts in på kårens postgiro 14 55 34 – 4. Glöm inte skriva vem/vilka avgiften avser! 

 
Postgiro 14 55 34 – 4. 

Glöm inte skriva vem/vilka avgiften avser! 
 

 

Avanmälan  
Ev. avanmälan kan ske fram till den 27/6 då återbetalas 1000 kr av avgiften. Efter den 27/6 kan 
avanmälan endast ske mot läkarintyg eller motsvarande. 

 
I nästa lägerbrev kommer en packlista att bifogas och mer information om tider och transporter.  
 

 
Vi hoppas att du vill hänga med på läger!! 
Knivsta scoutkårs lägerkommitté 
Jenny, Ingela, Johan, Nicke, Karin och Carina 
 
 
 
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 kamrat-
relationer 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 majblomme-
kommittén. 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. 
Här kan du läsa om att söka bidrag från Majblomman: http://www.majblomman.se/Att-soka-bidrag/ 


