AKTUELL INFORMATION OM TRAMPOLIN
Hej scoutvänner!
Anmälan till Trampolin har nu varit öppen i drygt en månad, och kåranmälningarna droppar in i stadig takt.
Det är roligt! Sedan det senaste utskicket gjordes har det gjorts några ändringar som rör anmälan, så därför
kommer här lite aktuell information.
Vänliga scouthälsningar
Lägerkommittén genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef

Senareläggning av sista anmälningsdatum
Att sätta datum för när man ska anmäla sig till ett läger är alltid en avvägning. De som arrangerar lägret vill ha
ett så tidigt datum som möjligt för att kunna lägga beställningar och boka upp det som behövs. Deltagare vill ha
ett så sent datum som möjligt för att det då är klart med semestrar m.m. Under den första månaden som
anmälan till Trampolin varit öppen har ett flertal ledare hört av sig och då främst haft synpunkter på tidpunkten
då lägeranmälan ska vara inne. De tycker att 28 februari är tidigt då semestrar på arbetsplatser oftast inte är
klara förrän i slutet av mars.
I lägerkommittén har vi nu tittat igenom skälen till varför vi ville ha anmälan den 28 februari och pratat med
leverantörer om att kunna skjuta fram tidpunkten för slutgiltiga beställningar. Vi behöver i god tid få en
uppfattning om hur många vi kan komma att bli för planeringens skull; exempelvis hade Trerixöset och
världsscoutjamboreen anmälan i december året före lägret av det skälet. Samtidigt vill vi inte att
anmälningstidpunkten ska göra att kårer väljer att inte anmäla sig på grund av att ledarna inte vet om de får
semester.
Därför har vi beslutat att ta in en icke bindande preliminär uppskattning på antal deltagare från kårerna i
februari genom ett enkelt webb-formulär och samtidigt ändra sista anmälningsdatum till 14 april 2013
(lägeravgiften ska sedan vara inbetald i mitten på maj).
Vi hoppas att detta gör det lättare för er i kårerna att planera och komma med på Trampolin, samt att ni
hjälper oss genom att fylla i webb-formuläret när det skickas ut.

Återbetalning av anmälningsavgift vid sen avanmälan
Fram till och med 14 april kan man avanmäla sig utan att behöva betala lägeravgiften. Vid avanmälan mellan 15
april och 14 juli får man 750 kr tillbaka. Efter 14 juli får man inget tillbaka om man inte kan uppvisa läkarintyg.
Kan man uppvisa läkarintyg får man tillbaka 1200 kr. Platsen kan överlåtas till en annan person utan kostnad –
meddela i så fall detta till maria.fhager@equmenia.se.

Foldrar
Många har frågat efter foldrar med information om Trampolin att ge till scouterna, och nu är de klara!
Foldrarna är utformade så att ni ledare kan lägga till egen information som är relevant för just er kår, t.ex.
information om resan till lägret. Det finns två varianter; en med anmälningstalong och en utan. Foldrarna finns
att ladda ner på www.equmenia.se/verksamhetsomraden/scout under rubriken ”Foldrar med information om
Trampolin” och kommer inom kort även finnas på Trampolins hemsida.
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Åldersgräns för funktionärer
I det förra utskicket beskrev vi lägerledningens tankar kring funktionärer, och vår ambition att scoutledarna ska
kunna åka på lägret som ledare och att så många funktionärer som möjligt inte ska vara aktiva scouter. I linje
med denna ambition, samt av säkerhetsskäl, har lägerkommittén beslutat att sätta en nedre åldersgräns på 18 år
för funktionärer. Vi tror att yngre personer får bästa möjliga lägerupplevelse om de åker på lägret som
deltagare!

Ge bort ett scoutläger i julklapp!
Vill du ge någon något scoutigt i julklapp? Då har vi ett förslag: ge bort en lägerupplevelse! Genom att ge hela
eller en del av lägeravgiften för Trampolin som julklapp underlättar du för mottagaren att kunna åka på lägret
och få vara med på ett roligt scoutäventyr i sommar – och få med sig fina minnen, inspiration och glädje hem.
Vi har tagit fram ett presentkort som man kan skriva ut och fylla i namn på mottagare och givare samt hur
mycket av lägeravgiften givaren står för. (Dock går det inte att betala lägeravgiften i förväg, utan det görs via
kåren när anmälan har stängt.) Presentkortet kommer finnas att ladda ner på trampolin2013.se. Tipsa gärna
scouternas föräldrar om att ge sina barn lägeravgiften till Trampolin i julklapp!

Vanliga frågor
Vi vill även passa på att svara på några frågor som ofta har uppkommit, så att fler får ta del av svaren.
Hur kommer en vanlig dag på lägret att se ut?
Lägret kommer att vara upplagt så att dag 2-4 och 6-8 är vanliga programdagar, och mittendagen blir en
festdag då vi firar att ett nytt gemensamt scoutförbund har bildats (equmeniascout). De vanliga
programdagarna inleds efter frukost med morgonsamling i byarna och patrullsamtal kring dagens tema.
Dagsprogrammet ligger på förmiddagen (10-13) och då har hela eller en stor del av lägret samma aktiviteter.
Därefter följer tid för lunch, spontanaktiviteter och middag. Vid 19-tiden återsamlas byn för en kort
kvällssamling, och därefter blir det lägerbål eller andra kvällsaktiviteter de flesta kvällar. De frivilliga
andakterna i lägerkyrkorna börjar 21.00 och programmet i caféerna börjar 21.30.
Varför är lägret så långt (nio dagar)?
Dels vill vi ta vara på tiden då alla är på samma plats eftersom många åker långt för att vara med. Det är inte så
ofta vi får chansen att samlas! Dels är det för att lägret kommer att vara upplagt så att alla deltagare återsamlas
till gemensamma aktiviteter under mittendagen, med tre programdagar före och tre programdagar efter, och
då behövs det ganska många dagar. Inför beslutet tittade vi även på tidigare stora läger, och t.ex. Trerixöset
och Jiingijamborii var nio dagar långa så det är inget ovanligt.
Kan upptäckarscouterna vara med halva lägret?
Nej, vi vill att alla scouter ska vara på lägret hela tiden för att inte gå miste om en stor del av lägerupplevelsen.
Andra stora läger har haft högre åldersgräns, men vi har valt att inte stänga Trampolin för upptäckarna, utan
lämnar det upp till ledarna att avgöra om upptäckarna kan vara med på Trampolin. Om nio dagar känns för
långt rekommenderar vi att man istället åker på ett mindre och kortare join-in-läger.
Kan ledare vara med bara en del av lägret?
Ja, det går bra. Vi rekommenderar då att två ledare delar på en plats och byter av varandra. Då gör man så att
den som ska vara där först anmäler sig som vanligt, och när den andra ledaren är på plats går den till
informationscentret och talar om det för personalen där, så kan de göra ett byte manuellt i systemet.
Kan man vara funktionär under förlägret och/eller början av funktionärslägret, och därefter
vara med på lägret som deltagare?
Ja, man kan vara med som funktionär i slutet av juli och deltagare 1-9 augusti. Anmäl dig i så fall först som
deltagare tillsammans med din kår. Anmäl dig sedan som funktionär, och kryssa i vilka dagar före lägret du kan
jobba. Vid funktionärsanmälan kommer du inte att kunna skriva in ditt personnummer eftersom det redan
finns i systemet. Skriv istället ditt födelsedatum följt av siffrorna 0000.
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