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Lördag 31 juli-torsdag 5 augusti 2021, 
vecka 31 

i Mjörnbygden



Paddlingsläger

I sjöar och åar i Mjörnbygden

Resa till och från lägret sker med 
hjälp av föräldrar

Förläggning sker i vindskydd

RS/Utmanare ev förläggning i 
hängmatta



Covid-19

Alla som deltar på lägret måste vara friska

Vid symptom kommer vi be er komma och hämta era barn

Möjlighet att vara med på delar av lägret (lite mer flexibelt än 
vanligt)

Möjliga anpassningar beroende på smittsituation och 
rekommendationer
-lägret kan komma att genomföras patrullvis
-lägret kan komma att genomföras som dagläger där man sover hemma



Deltagare

Äventyrare
Utmanare och RoverScouter
(scouter födda 2008 eller tidigare, för övriga scouter krävs

medföljande förälder )

Ledare samt Föräldrar som hjälper till



Utrustning

Ordentlig ryggsäck, vattentät packning 
som går att bära vid lyft

Bra regnkläder

Flytväst om du har/vill (kåren har att låna ut)

Solhatt/Keps

Sandaler/Crocs/Skor att gå i vatten med

Lägerutrustning

Mobiltelefoner lämnas hemma

Utrustningslista kommer i lägerbrev



Kostnad

1500:- kronor 

(1300:- för 2:a syskonet)

Ingår: kanot, försäkring, 
måltider, lägertröja, 

lägermärke, ledarstöd 
och övernattning

Det finns möjlighet att ansöka om stipendium, kontakta dina ledare eller LÄKO så hjälper vi dig



Program för 
scouterna

• Paddling i sjöar och åar
• Boende i vindskydd
• Matlagning
• Lägerliv
• Nattpaddling och andra aktiviteter
• Mystiskt tema med drakinslag
• Bad
• Lek & bus
• Lägerbål





Säkerhet • Simkrav 200 m

• Givetvis flytväst

• Säkerhetsövningar i början av 
lägret

• Nivåanpassad paddling



Program för föräldrar
• Boende i vindskydd
• Gemensam mat + kanothyra 

150:-/dag
• Lägertröja 100:-/st• Möjlighet att delta i 

scouternas program
• Självkostnadspris enligt 

uppgifter till höger



Anmälan
Sätt in anmälningsavgiften 500 kr på 
Swish 123 496 29 24, Lerums Scoutkår, 

senast den 16 april.

Ange i meddelandet scoutens namn och 
’Paddelläger’ 

Resterande 
lägeravgift på 
1000 kr sätts 
in senast den 

31 maj.



Frågor?


