
Lägerbrev 1 
 

 

Inbjudan till Västbodals scoutdistrikts Baldersnäsläger 2022 

Lägret kommer vara vid Baldersnäs Herrgård i Dals-Långed. För Äventyrare (från åk 
6) och äldre är lägertiden 17-23 juli, för Upptäckare (från åk 4) är lägertiden 19-23 juli.  

Lägerkostnad: 700 kr för söndag-lördag, 500 kr för tisdag-lördag, 350 kr för vuxna  
som har en tilldelad roll innan lägret och 0 kr för ledarbarn upp till 10 år. 

Vi vill göra er uppmärksamma på att lägret har begränsat antal platser, då vi i 
dagsläget är få vuxna. Förtur kommer ges till deltagare från de föranmälda kårerna. 
De kårerna är: Henån, Mellerud, Uddevalla, Vänersborg och Ärrsjöblomman. 

Kravet för att scouterna ska kunna delta är att minst en ledare från kårens 
avdelning deltar på lägret, detta gäller för Upptäckarna och Äventyrarna. Den 
enskilde scouten skall ha varit aktiv scout i minst ett halvt år för att delta på lägret. 

Vi vill påminna er om att vi ser att scouterna innan lägret har tagit märkena Elda, 
Plåstra, Matettan och att de har deltagit på minst en hajk. Med hajk menar vi att 
man ska ha gjort minst en övernatting i vindskydd eller tält. Vi rekommenderar även 
att scouterna har tagit bevismärket Simma. Bevismärket Kniv ska alla scouter ha 
tagit och bevismärket Yxa och Såg krävs från Äventyrare och uppåt. 

Inom de närmaste dagarna kommer lägerbrev 2 (som är riktat till scouterna) 
innehållande bla en länk till anmälningsformuläret. Lägerbrevet kommer distribueras 
via mail till distriktets kårstyrelser samt läggas upp på distriktets hemsida och ni har i 
uppdrag att distribuera det till kårens ledare och scouter. Sista anmälningsdag är 6 
maj men vi ser gärna att ni anmäler er snarast. 

Har ni några frågor så fråga er kårs representant i planeringsteamet. 

 

Hälsningar Planeringsteamet Baldersnäslägret 

Arne, Charlotte, Jan-Olof, Jenny, Linnea, Mats J, Mats L, Natalie, Niclas & Tony. 

 

Ps. Vi ser gärna att vuxna kommer på lördag den 16 juli för att hjälpa oss med lägrets 
uppbyggnad. OBS! Dem skall också anmäla sig i kommande anmälnigsformulär. Ds. 
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