
 

 
 

 Lägerbrev 4 

 

11-12:e mars hade vi i planeringsgrupperna träff på Ljungnäs för att jobba vidare med sommarens 

läger. 

Där vi hade en mycket givande helg med rundvandring på området och samarbeten mellan 

planeringsgrupperna. 

 

Anmälan 

 

Måndagen den 6:e mars fixade 

Informationschefen och 

Förläggningschefen en äng till så vi 

kan bli ännu flera scouter på 

sommarens läger.  

 

Med en äng till så har det skett 

lite förändringar kring anmälan. Deltagartaket har höjts till 3200 st. 

Detta gör att förturen som var för de arrangerande distrikten Dacke, Norra Småland och Nordöstra 

Götaland är borttagen. Anmälan är därmed nu öppen för samtliga. 

I tillägg till detta har vi även beslutat om att förlänga anmälningstiden till 20 april. 

 

Anmälan i scoutnet är öppen för alla scoutkårer och det går att registrera deltagare efter hand i 

kårens anmälan. 

 

Ledarfunktionärer 

För att fylla upp med tillräckligt med funktionärer kommer vi att använda oss av ledarfunktionärer. 

Det innebär att ledare från byarna hjälper till med de olika funktionerna på lägret. 

Funktionärspass kommer fördelas ut per by, och arbetsmängden baseras på antal ledare i byn.  

Vilken ledare som går vart bestämmer kårerna själva på varje enskild by. 

Varje by kommer innan lägret få en lista på vilka dagar, tider, och funktioner det behövs 

ledarfunktionärer till, och lista på vilka ledare som går på respektive pass lämnas till oss vid 

incheckningen.  

 

 

 

 



 

Förberedelser till Program 

Äventyrarna behöver förbereda skidor till Vasaloppet. 

Skidorna består av två plankor med remmar för fötterna. Varje skidpar behöver kunna ta 5 scouter.  

Varje scoutkår behöver ha med sig ett par skidor per var 5 äventyrarscout. 

 

 

 

Efterlysningar 

 

Marknadsgeneraler  

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

fredagen 4 augusti. Intresserad eller vill veta mer? Mejla Anna-Karin Alvunger program@vasa2023.se 

 

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

funktionärer. Så är något vi gärna skulle vilja kunna 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 1-3 så finns de att läsa på vasa2023.scout.se. 

På hemsidan samlas all information som skickas ut till scoutkårerna. 

Lägerbrev 5 beräknas komma ut i början på 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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