
 

 

Äventyrare och Utmanare 

NYA DATUM för 

fjällvandring – Lemmel2020! 

Brev nr 3 Hej scout och scoutförälder!     Björsäter 4 maj 2020 

Vi vill med detta brev informera scouter och scoutföräldrar om att våra planer 

att fjällvandra med Äventyrarna och Utmanarna under Kristi 

Himmelfärdshelgen, 4 dagar har ändrats.  

Coronapandemi och mycket snö och sen snösmältning gör en vandring i slutet 

av maj omöjlig. Vi har istället beslutat om en Plan B som går ut på att avresa 

sker onsdag 22 juli – hemresa 25 juli.  

Vi behöver nu få DIN synpunkt på detta, och om du kan komma med på de nya 

datumen. Hör av dig till Kasper: Kommer / Kan INTE komma på de nya datumen 

men VILL med på Lemmel2020! 

OM det skulle vara så att flera som VILL komma med inte KAN just dessa datum 

får vi ta till Plan C och försöka hitta nya datum som passar så många som 

möjligt. Vi gör allt vi kan för att detta ska bli av, men vi ska givetvis följa 

Folhälsomyndighetens råd och anvisningar. 

 

Planerna är fortfarande att vi ska se Njupeskärs vattenfall (Mörkret) och vandra i Fulufjällets 

Nationalpark, ca 52 mil att åka bil enkel resa. I grova drag så skall vi preliminärt 

22 juli avresa Björsäter 06:00, ankommer Njupeskär och börjar vandra ca 2-7 km 

23 juli dagsvandring ca 10km 

24 juli dagsvandring ca 9km 

25 juli vandring ca 4km, hemresa, åter Björsäter senast 21:00 

I fjällen går man 10km på ca 3 timmar i behaglig takt. Vi övernattar i tält. 

Det här innebär att vi planerar för en hel del matlagning, chill, ”lemmeljakt” och fiske – allt efter 

väder, humör och intresse.  Kostnaden blir 750:- per scout. Men ingen scout ska gå miste om 

denna vandring av kostnadsskäl – hör i så fall av dig till någon av ledarna om detta.   

Vi kommer att hålla dig informerad om hur det blir, men har du frågor är du mycket välkommen till 

någon av oss ledare. Kontaktuppgifter finns på www.bjorsatersscoutkar.se 

…och psssst – kom  ihåg att anmäla dig - NU / Lemmel-Ledarna 

 

 

 _____________________________________________________________________(scoutens namn)  

 

tänker komma kan ej komma  Förälders underskrift______________________________ 

Namnförtydligande_______________________________ 

http://www.bjorsatersscoutkar.se/

