
100-årsresan 
I sommar ställer vi tillbaka klockan hela vägen 

till när scouterna anlände i Sollentuna! 



Följ med på en resa 100 år tillbaka i tiden! På sommarens 
läger för spårare och upptäckare åker vi tillbaka till 1922, 
när scouting började i Sollentuna. 
 
Vi kommer att samlas vid Holken och åka tillsammans i 
buss upp till Kopparbo i södra Dalarna. Där kommer vi att 
bo i tält, sova i sovsäck, laga vår egen mat, sjunga runt 
lägerbålet, bada, och göra massor med roliga och 
spännande aktiviteter där du får dra nytta av alla 
scoutkunskaper du lärt dig—och kanske lära dig några nya! 
 
Om du aldrig varit på scoutläger förut är det här ett 
utmärkt tillfälle att prova på lägerlivet: de äldre scouterna 
åker på Jamboree i sommar, så det här lägret är speciellt 
anpassat för spårare och upptäckare. Och om du varit på 
läger tidigare vet du redan hur roligt det är! Oavsett om 
du är erfaren eller helt ny scout är åka på läger ett 
jättebra sätt att få utmana dig själv och att få träffa och 
ha kul med dina scoutkompisar i sommar. 
 
Vi kommer att ha informationsmöten under vecka 12. 
Information om mötena kommer senare. 
Har du några frågor eller funderingar, hör gärna av dig 
till hundralako@sollentunasodra.se 
 
Hälsningar, 
Lägerkommittén 



Anmälan 
Anmälan sker genom SMEDJAN senast den 8 april: 
https://www.sollentunasodra.se/smed/smedjan 
Du behöver en personlig länk för att logga in. Du får en länk till din e-
post genom att fylla I förnamnet på barnet du ska anmäla (eller dig själv 
om du är ledare) och en registrerad e-postadress eller mobilnummer. 
Under “Anmälningar” hittar du “Hundraårsresan 2022”. 
OBS! Det finns en anmälan för spårare, en för upptäckare och en för 
KLUR. 

Gren Datum Avgift 

Spårare* 30/6-3/7 1425 kr 

Upptäckare** 29/6-3/7 1900 kr 

Spårarledare 30/6-3/7 885 kr 

Upptäckarledare 29/6-3/7 1180 kr 

KLUR*** 29/6-3/7 1180 kr 

* Spåraravdelningar: Gastarna, Silverrävarna, Sjöstjärnorna, Sälarna 
** Upptäckaravdelningar: Hajarna, Sjöbusarna, Havsörnarna, Vikingarna 
*** Kårfunktionärer, Ledare, Utmanare och Rover 
 
Lägeravgift 
Lägeravgiften betalas till till PG 67 51 40-8 Sollentuna Södra Scoutkår. 
Märk betalningen med scoutens namn och födelsedatum, följt av 
referensnummer 1247. (Förnamn Efternamn ÅÅMMDD-1247, t.ex. ”Anna 
Andersson 110512-1247”). Betalning av lägeravgiften ska göras i samband 
med anmälan för att anmälan skall vara gällande. 
 
Anmälan är bindande när avgiften betalats och i linje med kårens policy 
ang. läger- och hajkavgifter görs inga återbetalningar. 

Ledarbarn 
Ledarbarn är barn till ledare eller funktionärer 
som följer med under lägerperioden, men som 
inte deltar i lägerprogrammet. Ledarbarn 
anmäls genom mail till 
hundralako@sollentunasodra.se 
och åker till samma pris som ledare. 


