
På väg till

Kingdoms! 

Tack för att du hänger med och 
hjälper till att återskapa magin! 



Lägerbrev 1: Nu är vi snart på väg mot 
sagans värld!

Vi har haft en vår utöver det vanliga och lägerplaneringen har flera 
gånger fortgått i ovisshet huruvida vi skulle kunna genomföra lägret 
eller inte. Med de senaste lättade restriktionerna och med stöd av 
riksorganisationen Scouternas rekommendationer så anser vi att vi 
har möjlighet att genomföra lägret på det vis vi har planerat för 
under våren.

Än är inte pandemin över och vi behöver alla fortsätta att hjälpas åt. 
Om det blir förändrade restriktioner kan det fortfarande hända att vi 
tvingas ställa in med kort varsel så vi ber er på hemmaplan ha en 
reservplan om så skulle bli fallet. 

Vi kommer be alla som åker ut på lägret att lämna ett intyg på att 
man inte har några sjukdomsymptom och vi påminner även om att 
skulle någon bli sjuk under lägertiden behöver denne kunna hämtas i 
Stavsnäs.

Men nog om elände! Nu siktar vi på ett urkul läger! Nedan kommer 
lite information med det vi vet så här långt. I juli kommer ett andra 
lägerbrev med mer exakta tider för samling (Sånt vi inte kunnat boka 
innan vi visste att lägret faktiskt skulle bli av.)

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

Hälsningar,
Lägerkommittén
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Lägertid 25-28 juli - för Upptäckare
28-30 juli - för Spårare
25-31 juli - för Äventyrare

Resan dit och hem Alla behöver ta sig till Stavsnäs själva detta år. Allt för att minska tiden vi 
behöver vara tätt tillsammans t.ex. på en buss. 
Upptäckare och Äventyrare kommer sannolikt ha olika samlingstider i Stavsnäs 
på söndagen men för syskon ska vi försöka pussla ihop så de kan åka 
tillsammans. 
Exakta tider meddelas senare.

Viktigt! Om du åker hela eller delar av vägen med egen båt, anmäls detta till 
lako@sollentunasodra.se så snart som möjligt (KLUR meddelar via separat 
formulär)

Hälsokort Eventuella ändringar på det redan ifyllda hälsokortet/anmälan lämnas skriftligt 
vid avfärd från Holken. Har du inte lämnat hälsokortet ännu och är i behov av 
spec.kost är det mycket bråttom nu!

Kiosk Vi kommer ha en liten lägerkiosk på ön där det går att köpa lite godsaker. Vi 
räknar med att alla handlar på kredit (med ett ännu ej bestämt maxbelopp) 
under det/de tillfällen kiosken är öppen. Vid avhämtning i Stavsnäs får ni som 
hämtar möjlighet att Swisha för de inköp som är gjorda av de scouter ni hämtar..

Fästingar Fästingar förekommer i hela Stockholms skärgård. Vaccinera dig gärna mot 
TBE om du inte redan har gjort det.

Telefon På läger klarar man sig oftast väldigt bra utan telefon, och vi har ingen möjlighet 
att ladda telefoner under lägertiden. 
Spårare och upptäckare ska lämna telefonen hemma. Det är svårt för oss att 
hantera eventuell hemlängtan från någon som går undan och ringer själv. 
Behöver en scout ringa gör vi det gemensamt från en ledares telefon.

Närmare lägret kommer vi också skicka ut en telefonlista med nummer som ni 
där hemma kan använda för att nå deltagare på lägret.

Adress (Det är kul att 
få post på lägret!)

Scoutens namn
Sollentuna Södra Scoutkår
Vindalsö
Idholmens Brygga
130 44 Harö

Återbud Om du av någon anledning inte kan följa med på lägret måste detta meddelas 
skriftligt till lako@sollentunasodra.se. Återbetalning av lägeravgiften sker endast 
mot uppvisande av läkarintyg.
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Hygien För att du skall hålla dig frisk och kunna njuta av lägret behöver du hålla dig 
själv och dina prylar rena och torra – även om det regnar. 
Det är inte alltid lätt, men detta är bra att komma ihåg:
• Tvätta alltid händerna efter dassbesök. Det är särskilt viktigt när du är på läger 
och inte har samma bekväma liv som hemma.
• Byt på fötter och kropp om du blir våt
• Stoppa inte ner våta kläder i ryggsäcken där de blöter ner allt annat. Häng 
istället genast upp det på tork.
• Låt alla kläder som du inte använder ligga i sina packpåsar i ryggsäcken. Där 
håller de sig bäst torra och rena.
• Solen skiner alltid på Vindalsö så kom ihåg att smörja in dig med solkräm varje 
dag! :)

Covid-19 Inför och under lägret kommer vi göra flera anpassningar för att minska
risken för smittspridning. 

Scouterna bor tillsammans med sin patrull i tält på 5-8 personer med ledare 
tillgängliga i närliggande tält. Dessa patruller kommer vara de närmaste 
lägerkompisarna under lägret. De lagar mat och går på programpass 
tillsammans. Vi har tagit bort alla typer av “storsamlingar” där vi samlas hela 
lägret som t.ex. morgonsamling, lägerbål och disco.
● På avresedagen vill vi att alla scouter lämnar en försäkran om att
de är friska och inte haft symtom på covid-19 under de senaste 48 timmarna.
● För att kunna fortsätta tvätta händerna noggrant och regelbundet
under lägret kommer det finnas förstärkt möjlighet att tvätta händerna i
anslutning till alla dass och matlagning..
● Skulle en scout visa symtom på covid-19 kommer vi att isolera scouten i ett 
eget tält, kontakta anhöriga och ordna med transport till Stavsnäs där scouten 
hämtas av anhöriga.

Materielvård efter 
lägret

Efter ett skojigt läger fullt med upplevelser kommer vi trötta hem med huvudet 
och hjärtat fullt med minnen. Men det innebär inte att lägerveckan är över 
Förutom alla härliga lägerminnen finns en hel del utrustning att ta hand om. Det 
behövs en MASSA grejer för att 200 personer skall kunna leva lägerliv 
tillsammans. 

Förutom alla tält som skall hängas på tork och sedan vikas så har vi 
köksutrustning, verktyg och programmaterial att ta hand om.
Alla lägerdeltagare har en obligatorisk materielvårdsträff efter lägret.
Dessa datum gäller preliminärt:
31/7 Eftermiddag
1/8 Förmiddag
1/8 Eftermiddag
2/8 Kväll
3/8 Kväll
17/8 uppsamling för de som inte kan vara med direkt efter lägret

Anmäl dig på följande länk, så vet vi hur många vi blir, och kan planera arbetet 
bättre: https://forms.gle/rjVTCvN2B4pXsQHU8
Spårare representeras av sina föräldrar, Upptäckare tar med sig en förälder, 
Äventyrare kommer själva och jobbar.
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Utrustning och 
packning

För att det ska vara roligt att vara på läger behövs utrustning som gör att man 
klarar lägerlivet. Med nästa lägerbrev kommer en utförlig packlista men här 
kommer lite tips
● Om det är normal svensk sommar behövs en sovsäck med relativt låg 

komforttemperatur. Många barn fryser i de tunnare sovsäckarna även 
mitt i sommaren.

● Vi sover på liggunderlag, inte luftmadrass. Detta både för att 
luftmadrasser är breda och tar för mycket plats i tältet och för att luft som 
cirkulerar i madrassen gör en vanlig luftmadrass kall att sova på. 
Uppblåsbara liggunderlag fungerar men är behövs inte för barn.

● Scouten behöver kunna bära sin packning själv från båten till 
lägerplatsen så packningen får varken vara för stor eller för tung. Packa i 
ryggsäck. Ta även med en mindre ryggsäck som handbagage.

● För att kunna hitta sakerna lättare i ryggsäcken, rekommenderar vi att
packa i olikfärgade packpåsar eller plastpåsar. Allt utom liggunderlag 
behöver få plats i ryggsäcken. Saker som hänger utanpå fastnar lätt i 
andra ryggsäckar när vi stuvar ombord packningarna på båten. Risken 
finns att saker lossnar då.

● Märk allt du vill få tillbaka, speciellt sådant som du hanterar och kanske 
lägger ifrån dig utanför tältet. Matsaker, ytterkläder, ficklampa…

● Till föräldrar: Alla scouter behöver packa själva! Tänk på att våra yngre 
deltagare behöver gott om tid till detta moment där hemma, men det är 
mycket värt att ha packat själv. Både för att veta vad som är med och 
dessutom var det ligger. Behöver en förälder hjälpa till så ska denne 
stötta, inte packa. 

● Det är också viktigt att scouten själv kan hantera den utrustning som är 
med. Både vad gäller packa upp, använda och packa ihop. Det innebär 
att man hemma kan behöva öva på att hantera t.ex. avancerade 
liggunderlag eller smarta tallriks-/bestickslösningar.


