
Nu är det inte många dagar kvar tills vi ses på Baldersnäs. Vi som 
har arbetat med lägret ser verkligen fram emot att träffa er alla, det 
skall bli riktigt kul. Vi hoppas verkligen på ett riktigt roligt läger med 
en massa kul upplevelser, skratt och bus.

Fickpengar är absolut inte nödvändigt men eftersom det finns 
möjlighet för scouterna att köpa glass och godis i butikerna som 
finns på Baldersnäs kan det vara bra att känna till detta om det är 
första gången man skall åka på Baldersnäslägret.

På 1860-talet, vilket är tidsperioden för vårt läger, var telefonen i och 
för sig uppfunnen. Den uppfanns av Antonio Meucci en amerikan 
med italienska rötter omkring 1849 och omnämndes första gången i 
italienskspråkig tidning i New York år 1860. Så vid den här tiden var 
det väldigt få människor som visste att en sådan uppfinning fanns 
och skulle man äga en telefon så fanns det ingen att ringa till. Det 
tog flera år innan telefonen fick sitt genombrott, tex först 1892 
skedde det första telefonsamtalet mellan New York och Chicago.



Lägerledningen rekommenderar därför alla scouter att inte ta med 
någon mobiltelefon. Det kommer inte vara tillåtet att använda 
mobiltelefon mellan kl. 8-18, enda undantaget till detta är om det 
finns medicinska skäl. Vi vill att detta skall vara ett mobilfritt läger 
där scouterna inte ägnar sig åt att spela spel, titta på film, göra 
lustiga filmklipp m.m. på sina mobiler Det kommer inte heller finnas 
möjligheter för scouter att ladda sina telefoner. För att scouterna 
skall kunna meddela sig med sina familjer så kommer det finnas en 
telegrafstation på lägerområdet. I USA var telegrafnätet på 1860-
talet ganska väl utbyggt. 

Vårdnadshavare som vill komma i kontakt med sina scouter kan 
ringa telegrafstationen mellan kl. 9.00-17.00 eller skicka sms till 
telefonnummer 0730 383378

Vid nödsituation så kan man kontakta lägerledningen dygnet runt, vi 
är alltid kontaktbara.

Namn: Telefonnummer:

Peter Lenberg 0702 082515

Anders Andersson 0703 616076

Jenny Hermansson 0702 223970



Deltagaravgiften betalas in på Swish helst i samband med 
incheckningen eller samma dag. Ange då scoutens för- och efternamn 
samt kår så blir det lätt för oss att bokföra betalningarna.

Nummer för Swish betalning: 123 316 13 46

Incheckning kommer att ske kl. 11.00 på parkeringen vid 
Bränneriviken och utcheckningen kommer att ske på samma plats kl. 
15.00 (se den blå pilen på kartan på sista sidan)

Vid incheckning skall en ifylld hälsodeklaration lämnas.

OBS! Det är jätteviktigt att ingen scout hämtas eller lämnas utan att 
bli in- eller utcheckad. Vi måste alltid ha korrekta och uppdaterade 
listor på vilka scouter som vi ansvarar för!

Kort 

vecka

Lång vecka Anm.

Ledarbarn 0 kr 0 kr

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

tillsammans med vårdnadshavare 

som är ledare på lägret.

Äventyrare - 700 kr

Utmanare - 700 kr

Rover - 700 kr

Ledare 500 kr 700 kr

Ledare 

planering

- 350 kr Ledare som arbetar i arbetsgrupper 

som planerar lägret.




