DUST22 – Lägerbrev 1
Sommaren närmar sig med stormsteg och planeringen inför
DUST22 är i full gång. Här kommer äntligen lite efterlängtad
information. Vi längtar till vi ses i Tivendens skogar igen!
Lägertiden

Recucerad lägeravgift

Lägret hålls den 30 juli till den 6 augusti 2022.
Deltagaravgiften är 2150 kronor.

Ledare och utmanare som deltar i uppbyggnad och
rivning på för- och efterläger får deltagaravgiften
reducerad med 600 kronor. Kravet är då deltagande
från lunchtid den 27 juli till söndag eftermiddag den
7 augusti. Gör en intresseanmälan på hemsidan och
meddela oss i så fall.

Lägertiden för spårare är mellan den 3 augusti och 6
augusti 2022. Deltagaravgiften är 1100 kronor.
Kostnad för deltagande ledarbarn (upp till 7 år) är
250 kronor.

Deltagaranmälan
Anmälan ska vara registrerad i Scoutnet senast
den 31 mars. En lathund för hur man gör i Scoutnet
bifogas med detta brev. Ett tips är att börja i tid, ni
behöver inte slutföra anmälan vid ett och samma
tillfälle.
Ingen efteranmälan är möjlig, men kåren kan anmäla
blanka plaster om ni tror/vet att det tillkommer
scouter som vill åka men som ni ej har namn på.
Dessa platser betalar ni för oavsett om ni väljer att
nyttja dem eller inte. Senast den 31 maj ska dessa
plaster vara ifyllda med namn.
I samband med anmälan ska ni också fylla i en lista
med t-shirt-storlekar, här behöver det enbart vara en
sammanställning av antal och storlek.

Betalning
I samband med sista anmälningsdagen, den 31 mars,
ska kåren göra en inbetalning på hela beloppet för
deltagaravgiften till DUST-lägret.
BG: 5032-4151. Märk betalningen med kårnamn!
Återbetalning av deltagaravgift, minus 250 kronor för
administrativ avgift, sker endast mot uppvisande av
läkarintyg fram till lägrets start.

Transport och parkering
Det är smala vägar och i stort sett inga
parkeringsplatser runt lägerplatsen. Därför
rekommenderar vi att ni samåker till lägret i buss
så långt det är möjligt. I samband med in- och
utryckning så kommer vägarna att vara enkelriktade
och mycket trafik kommer vara i rörelse.
Inga bilar eller släp kommer att vara tillåtna på
lägerområdet. De som kommer med egen bil
kommer att få parkera dessa vid Stenkällegården,
8 kilometer från lägerområdet. Parkeringen kostar
50 kronor per dygn och bil. Lägret anordnar dagliga
transporter mellan lägerplatsen och Stenkällegården
för dem som behöver komma åt bilen under
lägertiden.
All transport till och från aktiviteter står lägret för,
detsamma gäller akuta sjuktransporter, då finns det
bilar som är dedikerade till detta.
Prata gärna med andra kårer i er närhet om
ni kan sampacka lägermaterial för smidig och
förhoppningsvis kostnadseffektiv transport.

Funktionärer

Frågor

DUST är ett läger som vi planerar, genomför och
upplever tillsammans. Därför behövs funktionärer!
Det finns möjlighet att skicka in intresseanmälan för
att vara funktionär via hemsidan.

Vi kommer fortlöpande att lägga upp FAQ på
hemsidan. Ni som har frågor, kolla gärna där. Om
ni inte hittar svaret, be er kontaktperson skicka
frågorna via frågeformuläret på hemsidan eller i ett
e-post till info@dustlagren.se.

Deltagaravgiften för funktionärer är 950 kronor som
reduceras med 600 kronor om du även deltar på föroch efterläger. Kravet är då deltagande från lunchtid
den 27 juli till söndag eftermiddag den 7 augusti.
Vi kommer även att behöva hjälp av ledare på
byarna för att vara funktionärer under lägertiden.
Det kan bland annat handla om att vara rövare,
vittra eller vättra under en halv- eller heldag. Bland
annat upptäckarprogrammet och spårarprogrammet
kommer att behöva hjälp under lägrets gång.

Covid-19
Med anledning av pandemin följer lägerledningen
de råd och rekommendationer som kommer från
Scouterna och myndigheterna.
Vår ambition är att lägret ska kunna genomföras
utan restriktioner men med bibehållet tänk kring den
individuella säkerheten. Vi kommer att, vid behov,
se över möjligheten att genomföra lägret på ett
alternativt sätt.
Tills vidare gäller att vi planerar för att genomföra
lägret så som det alltid har genomförts, alltså med
stort fokus på den gemensamma och individuella
upplevelsen.

@dustlagren22

DUST-lägren

Tveka inte att höra av er till oss! Vi strävar efter att
besvara era frågor inom en vecka. Rör det frågor om
anmälan i Scoutnet kan vi behöva föra en dialog med
Scouterna och då kan svar dröja något.
Inom kort kommer även DUST-legenden upp på
hemsidan, läs den gärna och prata med era scouter
om den så kommer alla få en väl förberedd och rolig
scoutupplevelse i sommar.
Nästa kårbrev kommer under april eller maj.

Scouthälsningar,
LÄKO DUST22

Lathund för
deltagaranmälan i
Scoutnet

Denna lathund vänder sig i första hand till kårer som är direktanslutna till Scouterna och
använder Scoutnet som medlemsregister.
Använder kåren inte Scoutnet som medlemsregister, se punkt 1. Då DUST 2022 inte haft
möjlighet att testa denna version av anmälan så får ni gärna höra av er om det uppstår
problem eller frågor.
Försök att avsätta tid för anmälan och börja i god tid. Det är fullt möjligt att påbörja en
anmäla för att fortsätta en annan dag. Det är endast kårordförande, medlemsregistrerare
eller arrangemangsansvarig som kan göra deltagaranmälan i Scoutnet. För att lägga till ny
medlem/anmäla gästdeltagare måste man vara medlemsregistrerare.
Vi ber er att uppdatera och kontrollera era scouters kontaktuppgifter i Scoutnet. Då dessa
automatgenereras så är det viktigt att ni som kår, men även vi som läger, har rätt
kontaktuppgifter i den händelse vi skulle behöva komma i kontakt med anhöriga.
Har ni frågor eller synpunkter – fyll i ett kontaktformulär på hemsidan så återkommer vi så
snart vi kan. Då frågor kanske måste bollas med Scouterna centralt ber vi er att vara ute i
god tid.

1. Kårer som INTE använder Scoutnet som medlemsregister
Scoutkårer registrerar sin anmälan genom att besöka
https://www.scoutnet.se/activities/register/for/activity/2260 där ni kan registrera en ny
gästgrupp. Om en extern person eller grupp har deltagit på ett arrangemang under det
senaste året (till exempel Jamboree22) så kan ni ha ett gästkonto. Då loggar ni in med
det.

För att anmäla utländska scouter till DUST 2022 måste deras födelsedata anges. Om de
anmäler sig med en kår som finns i Scoutnet så registrerar ni till dem som ny
medlem/gästdeltagare. Samma sak gäller för deltagare som inte är medlemmar i kåren, så
som föräldrar.

2. Scoutkårer som använder Scoutnet som medlemsregister
När du loggat in i Scoutnet söker du på
arrangemanget i sökrutan, skriv “DUST 2022”
och tryck på länken.

När du kommer in på arrangemanget hamnar du
på kårens startsida där du kan se en
sammanställning av aktiviteten och kårens
anmälan. För att ta dig vidare till anmälan så
trycker du på kårens namn i det nedre högra
hörnet.

På fliken ”Översikt” ser du en sammanfattning
över kårens anmälan.

Längst ner på sidan ”Översikt” ser ni de frågor
och eventuella svar som kåren angett på fliken
”Kårfrågor”. Uppgifter om kåradress och
kontaktuppgifter till kåren tas direkt från
Scoutnet. Önskar ni justera dessa så gör ni det
under kårens sidor.

För att anmäla och avanmäla scouter så går ni
in under fliken ”Av- och påanmälan”. Ska ni
anmäla en redan befintlig medlem letar ni upp
medlemmen i listan, trycker på knappen anmäl
och väljer sedan arrangemangsavgift.
Tryck sedan på knappen ”Redigera” för att
registrera uppgifter om specialkost mm.

Efter att du tryck på knappen ”Redigera” ska du
svara på ett antal frågor om scouten.
När det gäller specialkost utöver gluten, laktos,
nötter och vegetarian är det bra om man kan
ange kontaktuppgift till anhörig till vilken
intedenturen kan vända sig med eventuella
frågor. Ange också om scouten kommer eller
åka hem vid annan tidpunkt än resten av kåren.
Glöm inte spara!

Om personen du ska anmäla inte är medlem,
t.ex. föräldrar som ska med, så måste kåren
registrera dem som gästdeltagare eller ny
medlem. Tryck då på det gröna plusset vid
”Lägg till ny medlem/gästdeltagare”. Samtliga
uppgifter med röd * måste anges. Glöm inte att
spara! OBS! Endast medlemsregistrerare har
möjlighet att lägga till ny medlem/gästdeltagare.
Under fliken ”Tillval och extramaterial” ska kåren
ange hur många t-shirts i respektive storlek man
önskar beställa. Observera att lägret inte
behöver veta vilken scout som ska ha vilken
storlek.
Läger t-shirt ingår i lägeravgiften, därav är
avgiften 0 kr.
På sista fliken ska kåren svara på ett antal
”Kårfrågor”. Frågor markerade med röd * måste
anges.
Här anger kåren t.ex. om man önskar boka extra
deltagarplatser för att ges möjlighet att
efteranmäla deltagare kåren önska att få dela by
med annan kår.
Flikarna ”Checka in” och ”Alternativ för aktivitet”
behöver ni inte bry er om i detta läge.

Har ni frågor – fyll i ett kontaktformulär på hemsidan så återkommer vi så snart vi kan!

