Definitivanmälan till DUST 2022
Hej Scouter och scoutföräldrar i Ärentuna Scoutkår!
Tack till alla er som tidigare fyllt i intresseanmälan för scoutlägret DUST 2022 (se mer info
om lägret på nästa sida). Det är totalt ett trettiotal scouter som anmält intresse och det
har nu blivit dags att göra slutliga anmälningar. Notera att oavsett hur man fyllt i den
tidigare preliminära anmälan är det alltså det denna nya anmälan som räknas!
Anmälan
Anmälan görs i följande formulär:
https://forms.gle/qHy9iFRXTqoufeBa6
Sista anmälningsdag är 28 mars. Vi kommer tyvärr inte ha möjlighet att varken lägga till
eller ta bort deltagare efter detta datum.
Sjukdom
I händelse av sjukdom finns möjlighet avboka sitt deltagande (fram till start av lägret)
men då krävs uppvisande av läkarintyg. I denna händelse får man tillbaka lägerkostnaden
minus en administrativ avgift om 250:-

Avgift
Lägeravgiften är satt till 2500:- (inklusive resa). Notera att lägerkostnaden är egentligen
större än så, men då kåren räknar att tjäna in dra in pengar vid t.ex. Skyttorpsdan har
kåren beslutat att sponsra överskjutande kostnad. Avgiften betalas in till kårens Bankgirokonto 353-1969 senast 28 mars.
Resa
Vi vet ännu inte exakt hur resan kommer lösas men den primära planen är att åka buss. I
händelse av att någon har bra kontakter på något bussbolag får ni gärna höra av er!
T-shirtstorlek
Vid anmälan ska man fylla i scoutens t-shirtstorlek då alla deltagare får en läger-t-shirt. Vi
vet inte alls hur dessa t-shirts modell, om de är stora eller små i storlekarna. Man får helt
enkelt gissa så gott man kan.
Frågor?
Frågor gällande anmälning och vårt deltagande i lägret skickas till:
evenemang@arentuna.se

Var redo!
Hälsningar från Lägerkommittén i Ärentuna Scoutkår

DUST 2022
I Ösjönäs i Tiveden har det hållits scoutläger vart fjärde år sedan 1970!
Lägret bygger på en spännande story som utspelar sig i Rövarhövningen
Ramunders rike. Dagarna präglas av jakt och fiske och framförallt för
Ramunders del röveri. Under en kort tid på sommaren samlas Ramunder och
hans hövingar Skaga (Äventyrare), Junker Jägare (Upptäckarna) och Ursamin
(Spårare) liksom Ura Kaipa, Ramunders rövarchef, och deras folk för ett
stormöte.
Här anordnas lägerbål, tävlingslekar, expeditioner i skogen, en marknad och
mycket mera, allt tillsammans med nya och gamla vänner.
Välkommen att vara med på storting i Tiveden! Deltagare på DUST är scouter
från Södermanland (D-län), Västmanland (U-län), Värmland (S-län), och
Örebro län (T-län) därav namnet DUST. Till detta tillkommer övriga inbjuda
kårer, ofta från andra länder. Det brukar vara ca 1400 deltagande scouter på
DUST.

När:

Lördag 30 juli-Lördag 6 augusti 2022

Var:

Lägerplatsen är vackert belägen vid sjön Trehörningen i Ösjönäs
i Tivedens nationalpark. Läs mera på Tivedens hemsida:
www.tiveden.se

Program

Dagsprogram som är uppdelat utefter ålderskategori. Ett urval
av aktiviteter är segling, klättring, vandring och hantverk.

Hemsida:

www.dustlagren.se

