VÄSSARÖ
SOMMARLÄGER 2021
Lägerbrev 2
Sommaren börjar närma sig och så även sommarlägret som i år är på Vässarö! Vi
är jätteglada att det är så många som vill följa med, 100 preliminäranmälda!

Resan:
Resan kommer börja på Västra stationstorget på Lund C ca kl.08:00 den 31 juli
(eller den 3 augusti om man är spårare). Därifrån åker vi SJ tåg till Stockholm C,
sedan tunnelbana och buss till Ellans vändplan. Sista sträckan är en båtfärd på
20-30 minuter som tar oss till Vässarö!
Alla scouter är åter i Lund ca kl.20:00 den 7 augusti.
För de som inte har möjlighet att börja/sluta i Lund, finns möjlighet att ansluta/
avvika längs med resan. Vänligen ange detta i anmälningsformuläret.

Datum & kostnad:
Spårare:

3-7 augusti
2000 kr
Upptäckare, Äventyrare & Utmanare:

31 juli - 7 augusti
2750 kr
Betalning av lägerkostnaden görs till kårens bankgiro i samband med anmälan.
Kårens bankgiro: 5856-2703

Definitivanmälan:
Definitivanmälan görs här: https://forms.gle/Qaoa2vxnjfsPvwscA
Du hittar även formuläret på kårens hemsida under ”Aktuellt” → ”Sommarläger”.
Sista datum för definitivanmälan är den 26 april.

Segling och kanot:
På Vässarö finns en mycket skyddad vik där det går att paddla kanot och segla
optimist. Då denna är väldigt skyddad och det alltid finns gott om funktionärer/
ledare runt om vid sjöaktiviteter får scouter paddla kanot och segla optimist även
om de inte kan simma 200m. För segling utanför viken med större båtar är 200m
simmkunnighet dock ett krav.

Betalning på lägret:
Vässarö har slutat med kontanter. För de scouter som inte har tillgång till swish
eller kort kommer det lösas genom att scoutens förälder swishar en ledare i
förväg som sedan kan betala åt scouten på lägret. Observera att spårare och
upptäckare inte ska ha med mobil då de kan tappas bort och de inte går att ladda.
Det går att köpa Vässarö tröjor/hoodies, om en scout vill göra detta ringer vi
kontaktpersonen och löser det då. Mer info om detta kommer i lägerbrev 3 några
veckor innan lägrets start.

Covid-19:
Självklart tas myndigheternas rekommendationer på stort allvar och utvecklingen
följs noggrant. Vi håller tummarna för att vi ska kunna ses på världens bästa
lägerö, VÄSSARÖ!
Vi kommer att meddela om lägret på Vässarö blir av senast den 31 maj! Om
lägret skulle bli inställt kommer vi att hålla till på Finngården istället. Delar av
lägeravgiften kan då komma att återbetalas.
Har du frågor? Hör av dig till sommarlager@scoutkarenfinn.se

// Sommarlägerkommittén

