
 

 

Till alla nuvarande, blivande och nyexaminerade elever av 
L'Académie de Magie de Beauxbatons  
Castelobruxo Escola Brasileira de Magia 
Durmstrang Institut för Magisk Bildning  
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry 
Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry 
 
 
Bästa unga trollkarlar och häxor, 
 
Efter många år av oro i världen är det dags för vår magiska 
gemenskap att stärka banden över landsgränserna.  
 
Under skydd av det Internationella Trollkarlsförbundet har vi nöjet 
att bjuda in till Hogwarts Sommarvecka där ni får möjlighet att 
fördjupa era kunskaper i magi, utmana andra skolor och knyta nya 
vänskapsband. Vi ser också fram emot att anordna Hogwarts 
Internationella Quidditch och Quadramagi Cup (HIQQCUP) under 
Sommarveckan. 
 
Bussresan till Sommarveckan avgår från Holkens plattform 6¼. 
Under veckan kommer vi bo i tält och laga mat tillsammans utomhus.  
Mycket annan tid ägnar vi åt olika program där vi använder våra 
scout- och magikunskaper, leker, badar, paddlar, har lägerbål och 
mycket mer. Mer information kring datum, anmälan och kostnad för 
deltagande finns i bilagan till denna inbjudan. 
 
Varmt välkomna till Hogwarts Sommarveckan –  
en lägervecka ni inte vill missa! 
 
 
 
Prof. Armando Dippet  Hector Fawley 

Headmaster of Hogwarts School  Minister of Magic 

of Wizardry and Witchcraft 

 

 

För frågor angående Hogwarts Sommarvecka, kontakta 
Trolldomsministeriets Lokala Avdelning för Kooperation mellan Akademier 
(LAKO) på lako@sollentunasodra.se.   

mailto:lako@sollentunasodra.se


 

 

Informationsbilaga 
 
Datum 
 
Elever till trolldomskolorna erbjuds deltagande i sommarveckan enligt följande  
schema: 

Åldersgrupp 
Åldersgrupp i 

muggelscoutvärlden 
Datum för sommarvecka 

Elever 10-18 år 
(årskurs 1-7) 

Upptäckare, äventyrare 
och utmanare 

Lördag 28 juli - 
Lördag 4 augusti 

Elever 8-10 år 
(blivande årskurs 1) 

Spårare 
Onsdag 1 augusti  
Lördag 4 augusti 

Framtida elever;  
7-8 år 

Bävrar 
Fredag 3 augusti (med valfri 
övernattning till lördag 4 augusti) 

 
Anmälningsavgifter 
 

Scouter Uttag från Gringotts 
Avgifter i svenska 

mugglarpengar 
Upptäckare, äventyrare, 
utmanare (7 dygn) 

43 galleons, 3 sickles & 26 knuts 2 400 kr 

Spårare (4 dygn) 25 galleons, 3 sickles & 20 knuts 1 400 kr 
Ledare   
Lördag – lördag (7 dygn) 16 galleons, 3 sickles & 17 knuts 900 kr 
Onsdag – lördag (4 dygn) 9 galleons, 6 sickles & 6 knuts 520 kr 
Bävrar (fre-lör) 6 galleons, 5 sickles & 5 knuts 350 kr 
Medföljande bäverförälder 2 galleons, 5 sickles & 24 knuts 130 kr 
Ledarbarn   
Per dygn (OBS! Deltar inte i 
programaktiviteter) 

1 galleons, 13 sickles & 18 knuts 100 kr 

 
Anmälan 
 
Anmälan görs i SMEDJAN senast den 30 april med hjälp av följande länk: 
https://smedjan.sollentunasodra.se  
 
I samband med anmälan betalas avgiften till PG 67 51 40-8 Sollentuna Södra 
Scoutkårs Lägerkommitté. Märk betalningen med elevens (scoutens) namn och 
födelsedatum, följt av -0231 (NN, ÅÅMMDD-0231; t.ex. ”Andrew Weasly 110531-
0231”) 
 
Ledarbarn och medföljande bäverföräldrar anmäler sig genom mail till 
lako@sollentunasodra.se  
 
Obs! Anmälan via SMEDJAN och betalningen till kårens PG ska vara kåren 
tillhanda senast den 30 april. Anmälan är bindande. 
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