
 

 
 

 Lägerbrev 3 

 

Det är februari och vårterminen har kört igång hos scoutkårerna runt om i landet efter juluppehållet. 

Äntligen kommer lägerbrev 3 som innehåller information om bland annat anmälan, och resan till och 

från Kalmar. 

 

Intresseanmälan 

Intresset att delta på Vasalägret har varit mycket stort och det blev totalt 3 389 intresseanmälda 

scouter från 15 distrikt inom Scouterna, NSF, Salt scout och Equmenia. Även 7 scoutkårer från 

Danmark, Storbritannien och Belgien. Se listan nedan för samtliga intresseanmälda kårer. 

Activ Scout Lidköping Hummelstad NSF scoutkår Nybro scoutkår Svärtinge scoutkår 

Bergkvara scoutkår Huskvarna scoutkår Nässjö KFUK-KFUM scoutkår Södermöre scoutkår 

Bjäre scoutkår Johannebergs scoutkår Rinkabyholms scoutkår Tallhagens scoutkår 

Bjärke scoutkår Johannelunds scoutkår Rockneby scoutkår Tenhults scoutkår 

Bjärreds scoutkår KFUM Scout Ljungskile Rottne scoutkår Tollarps scoutkår 

Björsäters scoutkår Kirsebergs scoutkår Rydebäcks scoutkår Trekantens scoutkår 

Bodens scoutkår Korsberga scoutkår S:t Drottens scoutkår Urshults scoutkår 

Bohus scoutkår Kristina scoutkår S:t Örjans scoutkår Västerås Valla scoutkår 

Dalby scoutkår Krokek scoutkår Saltföreningen Hörviks scouter Vetlanda scoutkår 

Eldsberga Tönnersjö scoutkår Kuddby scoutkår Scouterna Hässleholm Vifolka scoutkår 

Falkens scoutkår Kvillinge scoutkår Skultuna scoutkår Vinslövs scoutkår 

Fyrkvarnens scoutkår Kvistofta scoutkår Skånes Fagerhults scoutkår Vist scoutkår 

Färjestadens NSF scoutkår Kyrkhults scoutkår Skärblacka scoutkår Vårgårda scoutkår 

Färlövs scoutkår Kärna scoutkår Slottsstadens scoutkår Värnamo scoutkår 

Gistad scoutkår Landeryds scoutkår Klagshamns scoutkår Vättle scoutkår 

Glimåkra scoutkår Landskrona scoutkår Smedby scoutkår Ålems scoutkår 

Grimslövs scoutkår Lessebo scoutkår Sofia scoutkår Älta scoutkår 

Gränna scoutkår Lindsdal scoutkår Spejaren Klippan NSF Öjaby scoutkår 

Gullbrandstorps scoutkår Lyckeby scoutkår Staffanstorps scoutkår Torparna Örkens scoutkår 

Göta scoutkår Lönneberga-Silverdalen NSF 

scoutkår 

Stocksunds scoutkår Österåkers scoutkår 

Habo scoutkår Marsbäckens scoutkår Stora Levene NSF scoutkår Östra Eneby-Haga 

scoutkår  

Hanekind scoutkår Mönsterås NSF scoutkår Sunderby scoutkår Östra Torp scoutkår 

Hjärnarps scoutkår Mörarps scoutkår Svedala scoutkår  

Hultsfreds scoutkår Mörrums scoutkår Sventorps Equmenia scoutkår  

    

3. Ballerup Sjangeli, DK Holbo Gruppe, DK Resurrection Delbeek Scout, BE Ølstykkespejderne Erik-

Harefod Gruppe, DK 
Blårævene 6. Aalborg, DK Grøndal gruppe, DK Stokenchurch Scouts, UK 



 

Anmälan 

Definitivanmälan för Vasalägret 2023 kommer att vara öppen i två omgångar och kommer ske kårvis 

via scoutnet. Bifogat finns en instruktion på hur ni gör er kåranmälan. 

 

Första omgången är öppen mellan 1 mars och 19 mars och under denna period kommer alla scoutkårer 

som tillhör de tre arrangerande distrikten Norra Småland, Dacke och Nordöstra Götaland kunna 

anmäla sig. 

 

Andra omgången är öppen mellan 22 mars och 9 april och under denna period kommer alla övriga 

scoutkårer kunna göra sin anmälan. Här gäller först till kvarn på de platserna som blir kvar efter 

första omgången. Hur många platser som är lediga under andra omgången kommer att meddelas till de 

scoutkårer som gjort en intresseanmälan och inte tillhör de tre arrangerande distrikten. 

 

Bakgrund till detta beslut är att lägret har fått in fler intresseanmälningar än vad som lägerområdet 

klarar av. Lägerområdet runt Ljungnäs tar 2300 deltagare och det är detta tak som gäller just nu.  

Vårt förläggningsteam jobbar på att lösa fler lägerängar. Blir fler lägerängar tillgängliga kommer 

detta meddelas snarast möjligt och senast innan anmälan öppnar. Hörs inget innan 1 mars om fler 

lägerängar så är det ovan nämnda tak som gäller. 

 

Betalning 

Betalning av deltagaravgifter sker mot faktura som skickas till kontaktpersonen som anges i anmälan. 

 

Pris 

Hel vecka upptäckare och uppåt: 1800 SEK 

Halv vecka spårare: 1000 SEK 

Ledarbarn 2 år och uppåt (som ej deltar i aktiviteter): 100kr per dag 

 

Försenad anmälan 

Vid anmälan efter 9 april så kan vi inte garantera att det kommer finnas plats. 

Förturen för scoutkårer i de tre arrangerande distrikten gäller inte efter 19 mars. 

 

Avanmälan 

Är man förhindrad att delta så kan man byta deltagare utan extra kostnad. Behöver man avanmäla kan 

man göra det fram till 14 dagar innan lägret, då återbetalas lägeravgiften med avdrag på 300 kr som 

skall täcka kostnader som redan tagits, exempelvis lägerhalsduk, märke, etcetera. 

 

Vid avanmälan färre än 14 dagar innan lägret krävs läkarintyg. Mot uppvisande av detta återbetalas 50 

kr per dag, utan läkarintyg sker ingen återbetalning.   

 

 

 



Resa till och från Kalmar 

Vi vill uppmana alla scoutkårer att i största möjliga mån åka tåg eller buss till Kalmar. 

I kåranmälan finns möjlighet att anmäla preliminärt färdsätt till Ljungnäs och önska busstransport 

från Kalmar centralstation till Ljungnäs. 

Vi återkommer med detaljer kring resorna och in-/utryckning i kommande lägerbrev. 

 

För de scoutkårer som väljer att resa med flyg till Kalmar, så får man ta buss 402 från Kalmar 

flygplats till Kalmar centralstation och sedan där byta till bussen mot Ljungnäs. 

Funktionärer  

Från och med 4 februari är definitivanmälan för funktionärer öppen och anmälan sker via scoutnet. 

 

Är man med på för-förläger, förläger, och/eller efterläger reduceras kostnaden enligt tabellen 

nedan. 

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

efterläger. 

 

 

 

 

Funktionärsavgiften för alla 7 lägerdagar är alltså 700 kr, och du kan få upp till 700 kr i rabatt om du 

är med på alla dagar på för-förläger, förläger, och efterläger (8x50 kr plus 3x100 kr). 

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

en anmälan som funktionär.  

Alla funktionärer ska innan ankomst gått Trygga Möten. 

 

Betalning av funktionärsavgift kommer att ske mot faktura efter lägrets slut. 

 

Program 

Under Vasalägret kommer adelsmän, storbönder, borgare och småbönder leva och bo tillsammans vid 

Östersjöns strand. Adelsmännen (utmanarna) vill inte beblanda sig med ofrälse och kommer därför 

att erbjudas att bo i en egen del av bosättningen. Under lägerveckan kommer ni uppleva maktspelet 

mellan adelssläkterna och den krönta kungen Gustav Vasa. Kungen är tveksam till adelsmännens 

lojalitet och söker därför stöd bland storbönderna (äventyrarna). Efter ett tag är han osäker på om 

han verkligen har storbönderna på sin sida och kallar därför in även småbönderna (spårarna) för att 

öka sina chanser i den sköra maktbalans som råder i riket 1523. Borgarna (upptäckarna) har fullt upp 

med handel och hantverk och hinner inte blanda sig i maktspelet. De är mest intresserade av att inte 

kungen förstör deras handelsförbindelser. På fredagen kommer alla att få vara med om en medeltida 

marknad där alla byar är involverade i aktiviteterna.  

 

Vi kommer att involvera ledare som funktionärer på programpassen. Räkna med att en ledare per 

patrull behövs som funktionär under programtiden.  

För-förläger 22/7 – 25/7 50 kr/dag 

Förläger 26/7 – 29/7 50 kr/dag 

Efterläger 6/8 - 8/8 100 kr/dag 



Efterlysningar 

 

Marknadsgeneraler  

Vi söker också några som skulle vilja organisera den medeltida marknaden som är planerad att ske på 

fredagen den 4:e augusti. Intresserad eller vill veta mer? Mejla Anna-Karin Alvunger på 

program@vasa2023.se 

Planeringsfunktionär Upptäckare 

Vi söker ytterligare en som vill vara med och skapa programmet för upptäckarna. 

Intresserad eller vill veta mer? Mejla Anna-Karin Alvunger på program@vasa2023.se 

 

Ansvariga Ledarvård 
Fula Ankungen/ledarvården på Legend 2018 var en mycket uppskattad aktivitet för ledare och 

funktionärer, så det är något vi gärna skulle vilja ha möjlighet att erbjuda igen. 

Vi söker minst 2 personer som vill planera och genomföra ledarvården på Vasalägret 2023. 

Intresserad? Mejla info@vasa2023.se 

 

Mer information  

Har ni missat lägerbrev 1 och 2 så finns de att läsa på vasa2023.scout.se. 

På hemsidan samlas all information som skickas ut till scoutkårerna. 

Lägerbrev 4 kommer komma ut i april/maj. 

 

Vid frågor går det bra att mejla info@vasa2023.se. 

 

Hoppas vi ses på Ljungnäs till sommaren! 

Lägerkommittén Vasalägret 2023 
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