
Häng med på

Kingdoms 

i sommar! 

Sagans värld är splittrad och vi 
behöver hjälpas åt att återskapa 
magin. Det gör vi bäst tillsammans!



Åk med oss till Vindalsö och lev lägerliv 
tillsammans med dina scoutkompisar!
Kanske har du varit på läger förut och vet redan vad det innebär, eller så är 
det här ditt första läger och du kanske undrar vad vi kommer att göra? 
Vi samlas i Stavsnäs, där vi tar båten till Vindalsö som ligger strax innanför 
Sandhamn. Till Stavsnäs får var och en ordna sin resa. 

Väl på plats slår vi upp tält där vi sover på liggunderlag i sovsäck. Maten lagar 
vi tillsammans utomhus och mycket annan tid ägnar vi åt olika aktiviteter där 
vi använder våra scoutkunskaper, leker, badar, seglar, har lägerbål och 
mycket mer.

För att begränsa antalet personer på lägerön i dessa Covid-19-tider kommer 
olika åldrar vara på lägret olika tider. Vi har också jobbat lite extra med att 
säkra möjligheterna till god handhygien med rinnande vatten i anslutning till 
dassen och till lägerköken på lägerområdet. Badar gör vi förstås varje dag vid 
stranden 😊

Har du inte haft möjlighet att delta på något av informationsmötena vi håller 
under vecka 12 kommer vi ha ett nytt möte den 13 april. Länk mailas ut efter 
påsklovet. 

Information om lägeravgift, betalning och anmälan finns längre ner.

Har du några frågor, hör gärna av dig till lako@sollentunasodra.se
 

Hälsningar,
Lägerkommittén



Anmälan
Anmälan sker genom SMEDJAN senast den 30 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 “Kingdoms 2021”.

OBS! Se till att anmäla till rätt lägerperiod i Smedjan! Det finns en anmälan för spårare, 
en för upptäckare, en för äventyrare och en för KLUR.

Datum och anmälningsavgift
Gren Datum Avgift Betalnings- 

referens
Äventyrare* 25 – 31 juli 2200 kr - 1242

Upptäckare** 25 – 28 juli 1400 kr - 1243

Upptäckarledare 25 – 28 juli 700 kr - 1243

Spårare*** 28 – 30 juli 1100 kr - 1244

Spårarledare 28 – 30 juli 600 kr - 1244

KLUR 
(Kårfunktionärer, Ledare, Utmanare och 
Rover****)

24 - 31 juli 1000 kr - 1241

* Äventyraravdelningar: Kon-Tiki, Kaparna, Katastrof, Kängorna
** Upptäckaravdelningar: Hajarna, Sjöbusarna, Havsörnarna, Vikingarna   
*** Spåraravdelningar: Gastarna, Silverrävarna, Sjöstjärnorna, Sälarna
**** Utmanare: Norrsken, Permafrost, Orka(n), Lavinfara; Rover: Offf Course, Spontan Skogsbrand

I samband med anmälan betalas avgiften till PG 67 51 40-8 Sollentuna Södra Scoutkår. 
Märk betalningen med scoutens namn och födelsedatum, följt av referensnummer. 
(Förnamn Efternamn ÅÅMMDD-xxxx, (referens enligt listan ovan), t.ex. ”Anna Andersson 
110512-1244” – om hon är spårare) 

Betalning av lägeravgiften ska göras i samband med anmälan senast 30 april. Anmälan är bindande 
när avgiften betalats och inga återbetalningar av avgifter görs. 
Av bokföringstekniska skäl ser vi helst en betalning per lägerdeltagare, även om flera personer i 
familjen ska med.

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


