
Lägerbrev 2 - Sommarläger 2020 
Drottningstadens scoutkår 
2020-04-21 

Lägerbrev 2 sommarläger Sjöröd 
Här kommer lägerbrev med information om hur vi tänker kring sommarens Kårlägervecka 2020 
med tanke på rådande omständigheter i vårt samhälle. Lägret har bett oss att ta reda på hur 
många vi tror att vi blir.  
Vi behöver veta ungefär hur många som kommer på sommarlägret innan den 26/4. Svara därför 
på om du kommer eller inte alternativt fortfarande är osäker i undersökningen: 
http://koll.drottningstaden.se (svaret här är inte bindande). 
 
Planen är att genomföra ett läger på ett sätt som följer rekommendationerna från 
Folkhälsomyndigheten och Scouterna. Som planen ser ut nu, så kommer det genomföras 13 
stycken mer separata läger på samma plats. För att kunna planera hur lägerområdet ska 
användas är det viktigt att ni fyller i undersökningen så att lägret kan planera: 
http://koll.drottningstaden.se. 
 
Den riktiga anmälan kan ni vänta med fram till den 15 maj (se längre ner). 

 
Årets sommarläger hålls på distriktets lägerområde Sjöröd på Österlen. Här finns aktiviteter som 
paddling, klättervägg, bad, hantverk, pyssel, äventyr och andra roliga aktiviteter. Samtidigt som 
vi kommer några hundra andra scouter vara på läger på samma område. Vi kommer att sova i 
tält och laga vår egen mat över öppen eld. Om man behöver så kan man låna utrustning, 
scoutkåren har bland annat sovsäckar och matsaker att låna ut. Mer information om exakta tider 
för lägret, utrustningslista med mera kommer komma ut till de anmälda i början av sommaren. 
Det finns möjlighet att beställa en lägertröja. Tröjorna är gröna med Sjöröds logga, finns i strl 
90cl-xxxl och kostar 100 kr st.  

● Spårare 16-19 Juli (torsdag-söndag), 550 kr 
● Upptäckare och äventyrare 16-22 Juli (torsdag-onsdag), 1030 kr 
● Ledare 15-19 Juli eller 15-22 Juli (onsdag-söndag/onsdag-onsdag), 200 kr 

Anmälningsavgiften betalas in på Drottningstadens swish: 123 467 20 77 eller bankgiro: 
5123-1454. Betala gärna med swish. 

Om lägret blir inställt så kommer vi att betala tillbaka anmälningsavgiften, betala gärna med 
swish så blir det enklare för vid eventuell återbetalning. Samma sak gäller om man blir sjuk och 
har läkarintyg på att man inte kan vara med på lägret.  

Sista anmälningsdag är 15 maj, anmälan görs på länken: http://sommarlager.drottningstaden.se 

Dokument för samåkning hittar du på kårens hemsida, drottningstaden.se klicka på 
arrangemang och sommarläger 

Vid frågor ta kontakt med kommitén på sommarlager@drottningstaden.se  
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