
 

Nemo18 
 
Här kommer lite information om sommarens scoutläger för 

Västbodal scoutdistrikt! Hoppas vi ses! 

 

Plats:  

Baldersnäs Herrgård i Dalsland.  

 

Åldersgrupper: 

Från spårare till Rover Scouter (RS) 

Spårare födda 2009 och 2010 (inte yngre)  

Upptäckare födda år (2006) 2007-2008. 

Äventyrare födda 2003-2005 (2006) 

Utmanare födda 2000-2002 

RS födda 1993-1999 

 

 

När:  
Vecka 29 2018. 

För Upptäckare-Rover startar lägret söndagen den 15/7.  

För Spårare startar lägret onsdagen den 18/7. 

Gemensam avslutning för alla är lördagen den 21/7. 

 

Kostnad: 

1000 kr för, upptäckare, äventyrare, utmanare, rover och ledare. 

600 kr för spårare och spårarledare som är med från och med den 18/7. 

0 kr för ledarbarn som är födda 2011 eller 

tidigare. Funktionärer får reducering av kostnaden. 

 

Program: 

Planeringen av lägret pågår för fullt men vi kan 

avslöja att det blir mycket vattenaktiviteter i alla 

dess former. Vi kommer att laga mat i våra 

patruller och sova i tält eller vindskydd. Vi 

erbjuder ett häftigt sommarläger med många 

upplevelser och nya vänner att lära känna. 

 

In- och utcheckning: 

Incheckning kommer att starta kl. 10.00 den 15 juli 2018. 

Incheckning för spårarna kommer att starta kl. 10.00 den 18 juli. 

Utcheckning startar ca kl. 14.00 den 21 juli efter avsyning av lägerområdet. 

 

Anmälan: 

Kåren gör en prel. uppskattning av antal deltagare och ålder samt ledare senast 4 

feb och skickar in intresseanmälan. Senast den 1 april, vi vill ha in definitiv 

 



 

anmälan från deltagare inkl. hälsodeklaration. Anmälningarna 

skickas till infonemo18@gmail.com  

 

Efteranmälan:  

Efter den 1 april går det också bra att anmäla sig mot en högre kostnad +100kr 

fram till den 3 juni 2018.  

 

Hälsodeklaration: 

Senast i samband med anmälan skall hälsodeklarationen lämnas in för samtliga 

deltagare. Om uppdatering sker skall detta meddelas omgående. 

 

Spårarscouternas deltagande: 

För att programmet skall kunna genomföras är det ett måste att spårarscouter 

har en särskilt utsedd ledare eller annan vuxen som kan biträda och vägleda 

scouterna för varje patrull om ca 5 scouter. Även upptäckare och äventyrare 

måste givetvis ha ledare med sig men inte på varje programaktivitet. 

 

Simkunnighet: 

Programmet för alla åldersgrupper (Spårare-Rover) innehåller 

mycket vattenaktiviteter därför rekommenderar vi att alla 

spårare kan simma minst 75 m samt att övriga scouter kan simma 

minst 200 meter.  

 

Mat och matlagning: 

Lägret köper in all mat. Enligt programmet lagar alla scouterna sin egen mat på 

vedspisar i patrullerna som kårerna delat in i. För tillagning av lunch och middag 

är 2-2,5 timme avsatt per måltid.  Viktigt att ange i anmälan ev. 

födoämnesallergier och speciella kostönskemål. Ved till matlagning kommer att 

finnas på lägerområdet. 

 

Patruller: 

Programmet kommer att vara anpassat till en patrullstorlek på 5 scouter. Vi 

önskar därför att patrullerna består av 4-6 scouter. Har ni svårt att 

åstadkomma detta så vore vi tacksamma om ni kan försöka samordna er med era 

grannkårer och skapa blandade patruller eller be oss om hjälp att para ihop er. 

 

Ledare/funktionär: 

Vi kommer behöva hjälp av ledare/funktionärer för att genomföra lägret. Redan 

nu vet vi att vi behöver hjälp av personer som är duktiga på att hantera kanoter 

och kajaker. Vi kommer också behöva hjälp av personer som kan tänka sig att 

planera och genomföra lägerbål. Anmäl ditt intresse på nedanstående mailadress. 

 

Frågor och intresseanmälningar skickas till infonemo18@gmail.com 

 

Varmt välkomna önskar lägerkommittén genom lägercheferna Emilia telefon och 

Viktor telefon 
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