
Grenträffar - Distriktsläger 2023
Välkomna & Presentationsrunda 

Information (mer info i samband med utskick av läger-PM den 15 april)

• Ramar för lägret

• Övergripande upplägg och grenprogram

• Fem efterlysningar 

Diskussion 

• Hur får vi en så rolig lägerupplevelse som möjligt för era scouter?

• Vad tror ni skulle vara roligast för era scouter att göra på grendagen? 

Spårare 17/1
Upptäckare 24/1
Äventyrare 31/1
Utmanare 7/2
Digital uppsamling 14/2



Två lägerveckor i augusti 2023 
Från första material in till sista material ut: fredag den 28 juli till söndag den 13 augusti

Läger 1 - v 31: lördag 29 juli till fredag 4 augusti, spårare söndag till onsdag

Läger 2 - v 32: söndag 6 augusti till lördag 12 augusti, spårare måndag till torsdag

Hela lägerdagar på Vässarö: fem för alla utom spårarna som har två (ni väljer om ni vill göra på annat sätt)

Materialtransport skiljs från persontransport (obligatoriskt): fredag 28/7, lördag 5/8 och söndag 13/8

Skolstart 17/8, WSJ i Korea 1-12 augusti 2023, rundresan startar ca 1-1,5 vecka innan 

Antaganden utom totalt 

antal och antal kårer Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Ledare & Kårfunk Anmälda (ca) Kårer

Vecka 31 480 400 320 80 320 1600 9

Vecka 32 480 400 320 80 320 1600 17



Idé - upplägg tema och grenprogram
Dag Tema och grenprogram Vässaröprogram (inga programönskemål, tilldelas)

Dag 1 
• Inryckning alla utom Spårare

• Invigning på kvällen
-

Dag 2

• Kår- eller by uppdrag Äventyrare och Utmanare

• Inryckning Spårare 

• Intro för Spårare - sen eftermiddag / kväll

• Grenprogram Utmanare eftermiddag och kväll

• Förmiddag och eftermiddag: Upptäckare Vässaröprogram

Dag 3
• Grenprogram Äventyrare (heldag)

• Kvällen: Upptäckar-disco och öppen Cèilidh

• Spårare första prio Vässarö program, fyll på med 
Upptäckare 

Dag 4
• Grenprogram - avslutning Spårare (halvdag eftermiddag) 

• Lägerbål för alla på kvällen

• Prio Spårare förmiddag och Upptäckare eftermiddag, fyll 
på Äventyrare 

Dag 5 

• Grenprogram Upptäckare (heldag)

• Utryckning Spårare 

• Kvällsaktivitet Äventyrare och Utmanare 

Äventyrare och Utmanare 

Dag 6
• Avslutningsdag, halvdag, kulmen på eftermiddagen och / 

eller kvällen 
Alla 

Dag 7 • Utryckning alla utom Spårare -



Lägertema mm 
• Invigning lägertema (dag 1 och dag 2 för spårare)  och avslutning (dag 6)

• Tema hub med café och individuella uppdrag 

• Lägermärke och uppgiftsmärke

• Förhoppningsvis lägertidning 

• Ni får en lägerartefakt per kår att ta med er hem

• Kår- eller byuppdrag primärt för Äventyrare och Utmanare

• Spel till utlåning för alla samt ”spelhålor” för Äventyrare och Utmanare 

• Förhoppningsvis en kurs i Leda Scouting 

• Förhoppningsvis lite ledaktiviteter typ yoga, tai-chi, dans



Fem efterlysningar
• Funktionärer som kan hjälpa till att genomföra lägret (främst den vecka ni inte är på kårläger, gärna 

Utmanare, bo i stuga + äta i matsalen). Vässarö behöver ha alla anmälningar 1/5.  

• Personer som kan hjälpa till med planering av lägret och ingå i programgruppen (planeringshelg den 31/3-

1/4, Vässarö-resa den 26-28/5)

• Personer som kan tänka sig hjälpa till med produktion av en lägertidning

• Personer på plats som kan leda öppna ledaraktiviteter som yoga, tai-chi, jympa el d

• Personer på plats ur regionala utbildningsgruppen som kan hålla i Leda scouting dag 3 (kväll) och dag 4 (em)
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