
26 juli-1 augusti 2020



Ett läger – tre delar
• Scoutbyn – för dig som är 10–14 år (född 2006–2010). 
• Faktum – för dig som är 15 år eller äldre (född 2005 

eller tidigare). 
• Domus dei – Familjebyn, för barn som är 9 år eller 

yngre (född 2011 eller senare) och vuxna. En familj 
kan bestå av en eller flera personer. Eller kanske ett 
kompisgäng?  

• Dessutom: Plusmeny, särskilda aktiviteter för dig 
som är född 2011 och 2006.





Vässarö

Vässarö är Scouternas ö i norra 
Roslagens skärgård. Här 
arrangeras varje år massvis 
med läger och arrangemang 
för ungdomar från hela 
världen.



Riddarorden
Programpassen kommer att  

präglas av riddarorden
• Tålamod
• Ärlighet
• Vänskap
• Tjänstvillighet
• Trofasthet



Fakta
26 juli–1 augusti  

Söndag    Resdag 
Måndag   Uppbyggnad och invigning 
Tisdag-torsdag  Programdagar 
Fredag    Marknadsdag 
Lördag   Hemresa 

Pris deltagare: 1550:- 
Anmälan öppnar: Januari 2020  



En vanlig lägerdag
7.30 Revelj
Frukost
9.00 Riddarträning
12.00 Matlagning/Lunch
13.00 Riddarträning
15.00 Fritid
17.00 Matlagning/middag
19.30 Lägershow/Lägerkaos
Kvällsfika
22.00 Patrullandakt
22.30 Tapto



31 juli Marknadsdag/besöksdag
Fredagen den 31 juli är det marknadsdag. Här är det bara 
fantasin som sätter gränser för vad deltagarna kan sälja på 
marknaden. Intäkterna går  Barn i alla länder. 

Båtturen, tur och retur, till Vässarö  
Kostar 100 kronor för vuxen och  
50 kronor för barn 2-7 år. 

Det går också bra att komma till  
Vässarö med egen båt. 



Resväg
• Överfarten till Vässarö sker med öns egna 

båtar. Det tar ca 30 minuter. 
• I anslutning till bryggan finns en stor P-plats 

och även en vändplan för bussar.



Transport
• I Djuphamn på Vässarö möter 

traktortransporter på bryggan och kör ut 
tyngre gods och packning till lägerplatsen. 

• Det kommer upprättas detaljerade tider för 
transport över till Vässarö, både för personer 
och packning. 



Logistik
• Allt ska gå att lyfta för hand.  
• Noggrann märkning.  
• Det behövs en kåransvarig (det kan vara en 

person som är ansvarig för flera kårer) 

TIPS! Telge scoutkår har gjort smidiga 
transportlådor som använts med framgång vid 
tidigare läger på Vässarö. Beskrivning finns på 
patrullriks.nu 



Vaccination mot fästingar
Vässarö rekommenderar att man vaccinerar sig mot TBE och 
den behöver inledas ca 2 - 3 månader före lägret.Det kan man 
göra vid Vårdcentral eller hos Vaccinationsmottagningen. 

Vaccinet kostar ca 240 – 300:-/dos och behöver tas enligt 
följande: 
Dos 1 
Dos 2 tas 1-3 månader efter dos 1. Skyddet räcker i ett år. 
Dos 3 tas 5-12 månader efter dos 2. Skyddet räcker i tre år. 



Hur kan vi förbereda  
oss inför Patrullriks? 

• Ett kompendium med exempel på scoutträffar  och andra 
tips kommer att skickas ut till kårerna. 

• Sy en tabard. 
• Bygg låda för att frakta patrullpackningen i.  
• Planera för vad som kan säljas under marknadsdagen. Om ni 

ska sälja något ätbart behöver intendenturen veta 3 veckor 
innan för att beställa livsmedel.  

• Kanske göra ett eget riddarvapen? 



Håll koll på vad som händer!

Följ oss på instagram och Facebook:  
@patrullriks 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt:  
Patrullriks.nu


