
 

 

Lägerbrev 2 
Nu har intresseanmälan för Vasalägret 2020 stängt. Intresset för att delta har varit mycket stort. 

Detta lägerbrev innehåller terminsmöten för varje åldersgrupp, intresseanmälda scoutkårer och 

information för funktionärer. 

 

Nästa lägerbrev planeras att komma ut i början på vårterminen och kommer innehålla anmälan och 

annan praktisk information kring Vasalägret. 

 

Nytt startdatum 
Efter önskemål så har LÄKO beslutat att flytta fram lägret 1 dag. Nytt startdatum för lägret är 26 

juli. Dag då spårare ansluter påverkas inte av framflyttningen av starten på lägret utan den är som 

innan 29 juli. 

 

Terminsmöten  

Till detta lägerbrev finns det bifogat terminsmöten för Spårare, Upptäckare, Äventyrare och 

Utmanare. Mötena är skapade av de som är ansvariga för varje åldersgrupps program. 

Mötena är inget scouterna måste ha genomfört innan lägret utan är till för att inspirera och locka era 

scouter att åka på Vasalägret. Har ni några frågor kring mötena så skicka ett mejl till 

program@vasa2020.se  

 

Utmanarprogram 

Nya beslut har tagits i samband med att önskemål som framkommit angående Utmanarnas deltagande 

på Vasalägret 2020. Detta innebär att utmanare kan delta på lägret både som deltagare och 

funktionär. Det kommer att finnas programaktiviteter i form av byggande och hajk samt en hubb för 

ledig tid. 

 

Vi ser gärna att Utmanarna ändå tar sig tid att hjälpa till som funktionär under lägerveckan. Vi 

erbjuder därför 50 kronor i avdrag för varje pass man gör under lägerveckan (26/7-1/8), totalt 100 

kr per dag. Att delta som funktionär är frivilligt. 

Det kommer finnas möjlighet att skriva upp sig på ett eller flera funktionärspass. Passen behöver inte 

vara på samma funktion hela veckan, men måste dock var på samma funktion antingen förmiddag eller 

eftermiddag. 
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Intresseanmälda kårer  
Det har kommit in 86 anmälda kårer och vi landar på 2973 scouter. Scoutkårer från 20 olika distrikt 

inom Scouterna, NSF, Equmenia och Salt Scout. Även scoutkårer från Norge, Tyskland, 

Storbritannien, Schweiz och Belgien har visat intresse att delta. Superkul tycker vi i LÄKO. 

 

Här kommer en lista på alla intresseanmälda scoutkårer. 

Det finns även en karta på vasa2020.scout.se ifall ni är nyfikna på vart alla scoutkårer är ifrån och 

vilket distrikt de tillhör. 

Svenska scoutkårer 

Adolf Fredriks scoutkår Kvistofta scoutkår Smedby scoutkår 

Anderslövs scoutkår Kyrkhults scoutkår Spejaren Klippan  

Bergkvara scoutkår  Kävlinge scoutkår Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 

Bergshamra scoutkår Köpingebro scoutkår Staffanstorps Scoutkår Torparna 

Billeberga Scoutkår Landeryd scoutkår  Svalliden/Orrefors Equmenia Scout 

Bjäre scoutkår  Lessebo scoutkår Svedala scoutkår  

Bjärke scoutkår  Lilla Edets scoutkår  Svenljunga scoutkår 

Björsäters scoutkår Lindsdal scoutkår Tallhagen scoutkår 

Borgholms scoutkår Lomma scoutkår Trekantens scoutkår 

Brösarps scoutkår Motala scoutkår Trelleborgs scoutkår  

Dalby scoutkår Månstorps scoutkår Trolle Ljungby scoutkår 

Emmaboda scoutkår Mörrums scoutkår Umeå scoutkår 

Falken scoutkår  Nordmalings sjöscoutkår Uppåkra scoutkår 

Fjälkinge scoutkår Norra Järva scoutkår Vadsbro Blacksta scoutkår 

Färjestadens NSF scoutkår Nybro scoutkår  Vellinge scoutkår  

Grimslövs scoutkår Påarps scoutkår Vifolka scoutkår 

Hanekinds scoutkår  Rinkabyholms scoutkår Vist scoutkår 

Hjärnarps scoutkår Robertsfors scoutkår  Vänersborgs scoutkår 

Hummelstad scoutkår Rockneby scoutkår Vättle scoutkår 

Husie-Hohögs scoutkår Rottne scoutkår Växjö scoutkår 

Hyby scoutkår S:t Drottens scoutkår  Ålems scoutkår 

Härryda scoutkår Saltföreningen Hörviks scouter  Ärentuna scoutkår 

Johannelunds scoutkår  Sankt Olof scoutkår Öjaby scoutkår  

Jämshögs scoutkår Scoutkåren Drotten Örkeneds scoutkår 

Karlsborgs scoutkår Skultuna scoutkår Örkens scoutkår 

Klagshamns scoutkår Skurups scoutkår Östra Torps scoutkår  

Krokeks scoutkår Slottsstadens scoutkår/Malmö  
 

 

 

 



Utländska scoutkårer 

1st Claygate Explorer Scouts Storbritannien  

1st Lingfield and Dormansland Scout Group Storbritannien  

Pfadi Effretikon Group Tilia Schweiz 

Scouts Gits Belgien 

Stamm Terra Nova, Rheinbreitbach Tyskland 

Tromsøya speidergruppe Norge 

 

Funktionärer  
Såklart kommer vi behöva funktionärer för att kunna ta emot alla dessa scouter som vill ha en 

fantastisk vecka på Stensö.  

 

Funktionärer betalar en avgift för att täcka upp matkostnaden, 50 kr per lägerdag plus 100 kr för 2 

lägertröjor. Man betalar per lägerdag 26/7-1/8. Är man med på förlägret reduceras avgiften med 

225 kr och likadant är det om man är med på efterlägret. Så man kan minska avgiften till 0 kr. Även 

Utmanare har möjlighet att reducera sin avgift genom att vara med på för- och/eller efterläger. 

För att vara funktionär så fyller man in definitivanmälan. 

Utmanare som ska åka som deltagare och vill vara med på för- eller efterläger ska också skicka in en 

definitivanmälan. 

Anmälan för att vara funktionär görs på vasa2020.scout.se 

 

Mer information  

Har ni missat lägerbrev 1 så finns det att läsa på vasa2020.scout.se 

På hemsidan kommer all information finnas som skickas ut till scoutkårerna. 

Glöm inte att även följa oss på Facebook och Instagram. 

 
 

Vid frågor går det bra att mejla info@vasa2020.se 

 

Hoppas vi ses på Stensö till sommaren. 

Lägerkommittén Vasalägret 2020 
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