
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scouterna från S:t Olof bjuder härmed in till  

 

Vårläger 2019  

Myter och legender 
Välkommen till ett läger fyllt med myter, legender och äventyr 

  



 

 

Västmanlands Scouters Vårläger 2019 
 

När Torsdag 30 maj till lördag 1 juni. Inryckning från kl 10.00-
11.00 på torsdagen, hemresa ca 15.00 på lördagen. 
 

Var Skräddartorp i Malingsbo-Klotens friluftsområde, Smedje-
backens kommun, 2,5 mil från Ludvika. 
GPS-Koordinater: 
WGS 84 (lat, lon): N 59° 59.579′, E 15° 19.730′ 
WGS 84 decimal (lat, lon): 59.99298, 15.32884 

RT90: 6652756, 1473417  
SWEREF99: 6650675, 518346 
 

För vem Scouter i alla åldrar och från hela Västmanland samt intillig-
gande kårer i annat län. Program kommer att finnas från Fa-
miljescout (tom årskurs 1) till Utmanare. Familjescouter 
måste ha medföljande förälder. 
 

Anmälan Deltagare anmäler sig på hemsidan,  
www.sanktolof.org -  senast den 2 maj  
 

Avgift Familjescout med medföljande förälder: 350 kr (en dag 150 
kr) eller 2 medföljande föräldrar 550 kr (en dag 250 kr).  
Spårarscouter och äldre: 350 kr. Avgiften inkluderar läger-
plats, mat, program och lägermärke. Resa tillkommer.  
Lägeravgiften betalas till scoutkåren senast 2 maj  
till bankgiro: 5257 - 0371 
OBS! Ange Vårläger 2019 + avd + namn på inbetalningen. 
Deltagaravgiften återbetalas endast mot uppvisande av sju-
kintyg. 
 

Busstrans-

port 

Busstransport kommer att ordnas från Västerås direkt till 
Skräddartorp.  
Pris: 210 kr/pp ToR. Avgiften betalas tillsammans med lä-
geravgiften. 
 

 

OBS! Pga allergier är alla slags nötter förbjudna på lägret! 
 

Program Heldagsspår, kårtävling, lägerbål mm. Familjescouter har 
endast program  
under fredagen. Familjescouter är naturligtvis välkomna att 
delta under hela lägret om så önskas. Utmanare/Roverscou-
ter har ett eget program. 
 

Utrustning Se packlista, https://stolof.scout.se/for-scouter/utrustnings-
lista/utrustningslista/ eller fråga din ledare. 
 

Parkering Parkeringsutrymmet är mycket begränsat, samåk eller ta bus-
sen som erbjuds. 
 

Klädsel Förutom scoutdräkt, klä gärna ut er till en mytologisk va-
relse, info kommer.  
Vi är ute hela lägret så kläder efter väder. 
 

Boende Vi bor i tält och lagar mat över öppen eld. Tag gärna med en 
extra filt eller dubbla sovsäckar, det kan bli kyligt på natten. 
Utmanarscouterna bor i en egen by en bit ifrån övriga. 
 

Frågor Prata med din ledare eller kontakta: 
varlagar_2019@sanktolof.org alt 
Lägerchef: 

Celine Allard, 070-798 91 93 e-post: celine.allard@sanktolof.org 

Anmälan. 

Linnea Backman, 073-734 24 50 e-post: linnea.backman@sanktolof.org 

Matansvarig: 

Agaton Domberg, 070-384 10 53 e-post: agaton.domberg@sanktolof.org 

Förläggning: 

Axel Boström, 073-053 69 30 e-post: axel.bostrom@sanktolof.org 
 

 

Anmälan till Vårläger 2019  
 
Anmälan görs på hemsidan: www.sanktolof.org senast 2 maj. 
 
Kan du inte göra anmälan på hemsidan – prata med din ledare! 
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