
KortVasan 2020  

 

Eftersom distriktslägret Vasa2020 i Kalmar blivit inställt kommer vi att 

arrangera vårt eget sommarläger KortVasan2020 

Lägret vänder sig fortfarande till avdelningarna Upptäckare, 

Äventyrare och Utmanare från Kvistofta scoutkår. 

 

Lägret startar på söndagen den 26/7 och alla tre avdelningarna kommer att starta med hajk 

avdelningsvis. Det blir olika startplatser för alla avdelningarna och första natten kommer att vara 

någonstans i de Skånska skogarna. 

Under lägrets andra dygn kommer alla tre avdelningarna fram till samma lägerplats vid 

Snogeholmssjön där vi tillbringar resten av lägertiden och här avslutar vi också lägret på torsdag 

eftermiddag den 30/7. Eftersom lägret är intill sjön kommer mycket av programmet ha anknytning till 

vatten. 

Första natten sover vi i vindskydd, resten av lägret sover vi i tält/vindskydd. 

Vi lagar maten över eld i patrullkök 

Ni som var anmälda till Vasa2020 har förtur till detta lägret och vi räknar med att Ni kommer men vi 

vill ändå att Ni bekräftar er anmälan via länken som kom tillsammans med detta brevet och vi vill ha 

ert svar senast den 26/6! Om någon av er har fått förhinder och inte längre kan vara med på årets 

sommarläger behöver vi också få veta det via länken, senast 26/6. 

https://docs.google.com/forms/d/1kZQa-NVPqtHE7Ep2_MiJQNReYG62QjdSw5L5WpejIO4 
 

Kostnaden för lägret är 1.000:- och betalas in på kårens bankgiro 129-3554 samtidigt som Ni 

bekräftar anmälan 

Utrustningslista finns på kårens hemsida och vi kommer att ordna transport av de delar av er 

lägerpackning som Ni inte behöver under hajkdygnet, mer info om detta kommer i lägerbrev 2 

Utmanarna kommer att behöva cykel med sig redan från hajkstart så se till att pumpa däcken och 

smörj kedjan. 

 

Mer information om tider och platser kommer i lägerbrev 2 i början på juli. 

Era scoutkompisar som inte anmälde sig till vasa2020 men tycker detta verkar häftigt och vill delta 

kommer att ges möjlighet att anmäla sig. 

https://docs.google.com/forms/d/1kZQa-NVPqtHE7Ep2_MiJQNReYG62QjdSw5L5WpejIO4

