
Lägerbrev 2 
 

1 
 

 

Baldersnäslägret 2021 

 

Preliminär anmälan  

 
Utgångspunkten just nu är att vi planerar för att kunna genomföra lägret utan att behöva ta 

hänsyn till några restriktioner, vi är optimister! Blir det inte som vi hoppas och vi måste 

anpassa oss till Covid19 restriktioner även denna sommar så måste vi naturligtvis  

tänka om när det gäller hur och om lägret kan genomföras. 

 

Vi vill ha in en preliminär anmälan från de kårer som planerar att delta på lägret  

senast den 8 mars.  Ni anmäler er kårs intresse genom att fylla i formuläret som finns på  

Västbodals hemsida vastbodal.se/baldersnas  

 

Vid anmälan önskar vi att ni minst har en ledare per 6 upptäckare  

samt minst en ledare per 9 äventyrare. 

 

Lite information om lägret 
 

Var: Baldersnäs Herrgård i Dalsland. 

 

När: den 18–24 juli (Ev. 20–24 juli för upptäckare) 

 

Vi planerar att lägret skall börja söndagen den 18 juli och sluta den 24 juli. Vi överväger dock 

korta ner lägerveckan lite för upptäckarna. Tanken är att de i så fall börjar lägret den 20 juli. 

Vi har ännu inte beslutat om vi skall ha en kort eller lång vecka för upptäckarna utan vi tänkte 

avvakta era synpunkter, som ni kan ange i formuläret i samband med er preliminär anmälan. 

Bakgrunden till att vi överväger en kortare vecka för upptäckarna är att vi de senaste åren har 

märkt att många upptäckare inte orkar fullfölja lägret.  

 

Deltagare: 

 

Scouter, som är upptäckare eller äldre och som har fyllt 10 år när lägret börjar, varit scouter 

minst under vårterminen 2021 samt har erfarenhet av att sova i tält på läger eller hajk. 

 

Ledarbarn, alla som inte har fyllt 10 år när lägret börjar. Kortar vi ner lägret för upptäckare 

kan de upptäckare vars vårdnadshavare skall delta på lägret från den 18 juli komma som 

ledarbarn den 18:e och 19:e juli för att sedan blir deltagande scouter från och med den 20 juli. 

 

Ledare, alla som tycker det är kul med scoutläger! 
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Deltagaravgift 

 

 Kort vecka Lång vecka Anm. 

Ledarbarn 0 kr 0 kr  

Upptäckare 500 kr* 700 kr * Även för de som anländer den 18:e 

Äventyrare - 700 kr  

Utmanare - 700 kr  

Ledare 500 kr 700 kr  

Ledare planering - 350 kr Ledare som arbetar i arbetsgrupp för lägret 

 

 

Resa till och från lägret: 

 

Ombesörjer och samordnar varje kår på sätt kåren finner lämpligt, dock uppmanar vi till 

samåkning. 

 

OBS!  

Kårer som deltar i arbetsgrupperna som planerar lägret och har inkommit med en 

preliminäranmälan senast den 8 mars har förtur till lägret om antalet anmälda blir större än 

vad vi har möjlighet att hantera.  

 

 

Har ni några frågor så är det bara att höra av sig. 

 

Med vänlig hälsning  

 

Lägerchef Peter Lènberg 

plenberg@gmail.com 

070 2082515 

 

 

 

 

 

 

mailto:plenberg@gmail.com

