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Baldersnäslägret 2021

Planeringen för årets Baldersnäsläger har startat och det är vår
förhoppning att vi skall kunna genomföra lägret utan att behöva
oroa oss över pandemin. Våra intentioner är därför att vi i år skall
kunna genomföra ett helt vanligt baldersnäsläger. Lägret anordnas
för scouter som är upptäckare eller äldre vecka 49 på Baldersnäs
Herrgård i Dalsland.

För att kunna genomföra lägret behöver vi fler ledare som är med
och planerar. Vi ser gärna att kårer som vill delta även deltar i
planeringen av lägret. Skulle det bli så att vi får fler anmälningar
än vad vi klarar av, kommer vi prioritera de kårer som föranmält
sig (besked kommer senare om när det skall ske) samt deltagit i
planeringen av lägret. Vill du hjälpa till med planeringen så kan du
anmäla dig här:
www.vastbodal.se/baldersnas

Vill er kår delta på lägret kan det redan nu vara bra att veta att vi ställer vissa krav på
scouterna för att de skall få delta. För att få följa med på lägret som deltagare, skall scouten
fyllt 10 år när lägret börjar, varit minst upptäckare under vårterminen 2021 samt innan lägret
varit på minst en hajk eller läger och sovit i tält. Vi vill också att alla deltagande scouter har
knivbevis, kan hantera yxa och såg på ett säkert sätt, kan simma 200 meter och har tagit
märkena matettan och plåstra.

Bakgrunden till dessa krav är att vi tidigare år har upplevt att många scouter inte riktigt orkat
med lägret, utan har lämnat lägret i förtid. Detta är naturligtvis jättetråkigt för scouten som
väljer att åka hem, men det är även tråkigt för patrullen. Vår uppfattning är att det främst är
scouter som varit för unga eller saknat tillräcklig scouterfarenhet som inte har orkat med att
fullfölja lägret. Vi hoppas att dessa krav skall skapa bättre förutsättningar för att alla scouter
får ett roligt och utvecklande läger.

Naturligtvis är dessa krav inget hinder för scouter att delta på lägret som inte har
förutsättningarna att uppfylla kraven.

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

Med vänlig hälsning

Lägerchef Peter Lènberg
plenberg@gmail.com
070 2082515
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