
SOLLENTUNA SÖDRA SCOUTKÅR

Välkommen till Den Hemlighetsfulla Ön!

I augusti bär det av! Då är Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare
välkomna på scoutlägret Den Hemlighetsfulla Ön, som arrangeras av
Stockholms Scoutdistrikt, på scouternas egen ö – Vässarö – i norra
skärgården.

Vi scouter från Sollentuna Södra Scoutkår reser, bor och äter tillsammans
med våra kompisar från kåren – och har tryggheten i varandra – och får
också uppleva gemenskapen, stämningen och aktiviteter på e� läger
tillsammans med cirka 1 500 scouter från cirka 15 andra scoutkårer från
Stockholm.

Varmt välkommen till spännande och oförglömliga dagar tillsammans!

Lägerkommi�én



SOLLENTUNA SÖDRA SCOUTKÅR

Tider och kostnad

Gren Datum Avgift
Spårare 7 – 10 augusti 1 900 kr
Upptäckare 6 - 12 augusti 2 450 kr
Äventyrare 6 - 12 augusti 2 450 kr
Utmanare 5 - 13 augusti 1 900 kr
Spårarledare 7 - 10 augusti 900 kr
Äventyrar-, upptäckar &
utmanarledare

6 - 12 augusti 1 300 kr

Funktionärer 6 - 12 augusti 1 300 kr

Anmälan senast den 5:e mars

Den här gången stänger anmälan tidigt för a� vi måste anmäla vidare till
distriktet. Senast den 5:e mars behöver vi veta a� just Du kommer med!
Scouter, ledare och funktionärer anmäler sig på Scoutnet via den här länken:

h�ps://scoutnet.se/activities/view/2956

Ni loggar in med er e-mailadress. Om du saknar lösenord klickar du på
”Beställ lösenord” för a� få e� ny�. För dig som har flera barn kopplade till
samma mailadress går det också bra a� logga in med barnets personnummer.

Betalning

Lägeravgiften betalas i samband med anmälan till PG 67 51 40-8 Sollentuna
Södra Scoutkår. Märk betalningen med scoutens namn och födelsedatum,
följt av referensnummer 1248. (dvs. Förnamn Efternamn ÅÅMMDD-1248,
t.ex. ”Anna Andersson 110512-1248”).

Anmälan är komple� när avgiften betalats och i linje med kårens policy ang.
läger- och hajkavgifter görs inga återbetalningar.

https://scoutnet.se/activities/view/2956
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Ledarbarn

Ledarbarn är barn till ledare eller funktionärer som följer med under
lägerperioden, men som är yngre än deltagarna. Ledarbarn anmäls genom
mail till lako@sollentunasodra.se och åker till samma pris som deltagare.

Fästingvaccin

Vi kommer a� tälta på en äng. Vi rekommenderar därför alla barn och ledare
a� ta fästingvaccin och eventuella påfyllnadsdoser inför lägret!

Dyrt med läger?
Vi försöker hålla priset så lågt som möjligt, men självklart kan det ändå vara
för dyrt. Behöver du ekonomiskt stöd för a� kunna åka vill vi tipsa om
scouternas stödfond. Mer info här:
h�ps://www.scouterna.se/bli-scout/kostnad/scouternas-stodfond/

Har du frågor?

Välkommen a� höra av dig till lako@sollentunasodra.se eller prata direkt
med di� barns ledare.

mailto:lako@sollentunasodra.se
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