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Under sommaren 2022 så kommer vi att i möjligaste mån vara tillbaka i de rutiner och 
procedurer som gällde före pandemin. Med förbehållet att det tillstånd med slopade 
restriktioner i i övriga samhället består. Skulle situationen förändras drastiskt så 
kommer vi att kommunicera detta på vår hemsida. Det är där all kommunikation om 
och kring covid-situationen publiceras. 
 
Vi ber dig därför att läsa igenom hela dokumentet och om det uppstår några frågor så 
tveka inte att kontakta oss. 
Tänk även på att slutbetalningen ska vara gjord och registrerad på vårt konto senast 
sista dagen på lägret. I samband med lägerstrat får du en faktura skickad till den 
mailadress som angavs vid anmälan. 
 
Väl mött på Vitsgarn 
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FÄRDBESKRIVNING TILL VITSGARN 
 
Lämning sker på Årsta Brygga: Alla läger har sommaren 2022 lämning av elever på Årsta 
Brygga, det är samma brygga som båtarna till Utö avgår ifrån. Från Årsta Brygga sker 
transport till Vitsgarn med inhyrda båtar från Dalarö Sjötransport. Det går inga reguljära turer 
till Vitsgarn.  
 
Färdbeskrivning med bil till Årsta Brygga: Kör Nynäsvägen/Rv73 från Stockholm mot 
Nynäshamn. Tag av från 73:an vid avfarten som är märkt Försvarsmakten Berga. Följ sedan 
skyltningen mot Försvarsmakten Berga, vilket betyder att svänga vänster efter att du ha 
lämnat Nynäsvägen. Vid T-korsningen ca 3 km efter Nynäsvägen, svänger du vänster mot 
Årsta Havsbad, passera Årsta Havsbad, med livsmedelsbutik på höger sida och sedan efter 
cirka 300 m, sväng ner höger mot Årsta Brygga, där möter våra ledare upp för 
ombordstigning på inhyrda båtar som tar eleverna till Vitsgarn. Räkna med att det tar cirka 45 
minuter att köra bil från Stockholms innerstad till Årsta Brygga (lite beroende på den aktuella 
trafiksituationen). 
 
Kollektivt: Ta pendeltåget från Stockholm C mot Nynäshamn/Västerhaninge. Stig av i 
Västerhaninge, ta buss 846, avstigning vid Årsta Brygga. SL´s reseplanerare är ett bra verktyg 
för att ta reda på exakta avgångstider. 
 
Med egen båt: Under sommaren 2022 är det möjligt att lämna elev med egen båt på Vitsgarn. 
Om ni planerar att lämna lägerdeltagare med egen båt så måste SkolChefen kontaktas (08-611 
86 73) senast dagen innan lägerstart. Det finns ingen möjlighet att ligga förtöjd på Vitsgarn 
annat än för lämning och hämtning. 
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SKICKA POST TILL VITSGARN 
 
Seglarskolan Vitsgarn 
Elevens namn + Lägerkod (ex VG22, VG11, VK3 etc) 
Östra Bondäng                                                             
Oxnövägen 110 
137 96 GÅLÖ 
 
Postlådan är liten och delas med andra föreningar som har bas på Gålö, så det stora paketet 
kommer inte att komma fram under lägertid. Detta betyder att det i praktiken inte går att 
skicka något som är större än ett normalt A4 kuvert. Under lägertid kommer ingen av 
personalen ha tid eller möjlighet att åka till något utlämningsställe och hämta rek eller paket. 
Har eleven glömt något väldigt viktigt, kontakta i så fall Skolchefen på tel 08-611 86 73. 
 
Vi ber er allra ödmjukast om att respektera regeln om att inte skicka godis till Vitsgarn. 
Detta på grund av säkerhetsskäl, eftersom vi då riskerar att få in godis med nötter eller 
spår av nötter på lägerområdet, och detta kan vara direkt farligt för våra elever med 
nötallergi. Vitsgarn är en nötfri Zon, inget godis eller andra livsmedel som hanteras på 
ön innehåller nötter. 
 
 

KONTAKT MED PÅGÅENDE LÄGER 
 

 
  
Mobiltelefon ska inte tas med till Vitsgarn, så om du vill ha kontakt med ett pågående läger är 
det allra bästa sättet att få kontakt genom att maila lägret. 
Mailadressen är då lägerkod@vitsgarn.se, till exempel vg11@vitsgarn.se, skriv elevens 
namn ärendefältet. Kursledningen kollar dagligen inkommande mail. 

 
INSTAGRAM 

 
Varje läger har ett eget instagram-konto så att du som vårdnadshavare kan följa 
lägerverksamheten. Kontot har namn efter varje enskilt läger, tex, vitsgarnvg11, vitsgarnvg12, 
vitsgarnvg13 etc 
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TELEFONNUMMER TILL VITSGARN 

 
 
På Vitsgarn finns alltid en tjänstgörande SkolChef som är ansvarig för allt som händer 
på lägerplatsen, du kan nå SkolChefen dygnet runt på telefonnummer 08-611 86 73 
observera att Eleverna inte kan nås på SkolChefens telefon 
 

 
 
 

FÖRSÄKRINGAR 
 
Genom medlemskap i Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Östra Distriktet, så omfattas 
deltagaren av en kollektiv olycksfallsförsäkring i IF. Vid eventuell skada skall kansliet 
omedelbart meddelas. Medlemsavgift betalades i samband med anmälan 
 
 

PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER 
 

 
 
Elevens tillhörigheter skall om möjligt vara märkta med namn. Vi har tyvärr ingen möjlighet 
att ta ansvar för elevens tillhörigheter om de försvinner eller blir förstörda. Därför ska du inte 
ta inte med dyrbarheter till Vitsgarn, som till exempel fina klockor, smycken, dyrbar kamera 
etc. Om du ändå måste ta med något sådant ska tillhörigheten vara försäkrad innan du 
kommer till Vitsgarn. Observera att mobiltelefon inte ska tas med till Vitsgarn. 
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Varje elev får ett låsbart skåp. Till detta skåp tar eleven själv med ett hänglås med två nycklar 
alternativt kombinationslås. En nyckel ges till kurschefen som förvarar den säkert under 
lägertiden. 
 
 
 

VAKTHAVANDE KURSCHEF, VKC 
 

 
 

Efter läggdags och nattetid så turas ett antal ledare om att vara vakthavande, vilket betyder att 
de utför regelbundna ronder med tillsyn av lägerplatsen för att säkerställa att allt är som det  
ska vara. Med andra ord, att alla mår bra och att det är ”Lugnt och stilla”. I tjänst dygnet runt 
finns även en SkolChef vitsgarn som du kan nå på telefon nr 08-611 86 73 

 

 
 
 
 

FÖRÄLDRADAG 
 
Under sommaren 2022 kommer föräldradagar att genomföras på Vitsgarn, denna sker sista 
dagen på lägret och eleverna åker sedan med föräldrar hem via Årsta Brygga. Undantag är 
konfirmationslägren som har sin föräldradag på fredagen innan lägret avslutas med 
konfirmation i Oscars Kyrkan. Ta gärna med en liten picknick-korg till Föräldradagen, det 
finns många mysiga platser att fika på. Transporterna till och från Vitsgarn är dimensionerade 
för två anhöriga per elev. Hundar är välkomna men ska hållas kopplade på Vitsgarn, och ett 
bra tips är oömma kläder plus skor för friluftsaktiviteter. 
 
 

RÖKNING & SNUSNING 
 
Rök & snusförbud råder på hela Vitsgarn för samtliga elever. Den som trotsar denna regel 
riskerar att bli hemskickad. 
 

KIOSK 
 
En kiosk finns på Vitsgarn. Sortimentet innefattar bland annat läsk och godispåsar av olika 
slag. Vi ger inga rekommendationer för hur mycket pengar eleven skall ha med sig till lägret.  
På Vitsgarn går det att betala med kort, så om ni har möjlighet att förse eleven med ett 
betalkort vore vi väldigt tacksamma. Vi önskar i möjligaste mån att slippa kontanthantering 
på Vitsgarn. 
 



   7 
 

 
 

TRÖJBOD 
 
Det finns möjlighet att köpa tröjor ur Vitsgarns-kollektionen, T-shirt, Hoodies etc på Vitsgarn. 
Betalning sker med kort eller Swich(på föräldradagen går det att betala med telefonen) på 
plats. 

FÄSTINGAR 
 
Det kan vara väldigt bra om ditt barn har ett fullgott fästing-skydd innan det kommer till 
Vitsgarn. Stora delar av Stockholms södra skärgård har gott om fästingar, Vitsgarn är inget 
undantag. 
 

ORDNINGSREGLER 
 
Ungdomsförbundet Sveriges Flotta Östra Distriktet har bedrivit seglarläger på Vitsgarn i mer 
än 40 år, och längre än så på andra lägerplatser runt om i Sverige. Under åren som gått har vi 
byggt upp en kunskap och förståelse för hur ett seglarläger bäst bedrivs så att alla elever trivs 
och har kul på lägret, att känna sig trygg och säker på lägerplatsen har alltid varit viktigt för 
oss. Och viktigast av allt är att eleven har kul och tycker att Vitsgarn är en fantastisk plats att 
vara på. Med den erfarenheten så har vi kommit fram till att följande enkla ordningsregler 
fungerar.  
 
Alla på Vitsgarn: 

• har rätt att känna sig trygga och inkluderade   
• har rätt att bli bemötta med hänsyn, respekt och förståelse 
• har rätt att trivas och få nya kamrater 
• har rätt att få en trevlig och rolig lägervistelse 

 
På Vitsgarn ingriper vi: 

• då vi ser att någon far illa, eller blir medvetet exkluderad 
• mot våld, mobbning, diskriminering och alla former av kränkande handlingar 
• då ordningsregler bryts 

 
Som elev på Vitsgarn förväntas det, att du ska: 

• respektera alla andra elever på Vitsgarn 
• respektera ledarna och deras tillsägelser 
• vara rädd om de lokaler och material som vi använder 
• hjälpa till att städa inom de områden ni vistats på 
• komma i tid till alla aktiviteter och uppställningar 
• medförande böcker och annat material som krävs till lektionerna och/eller aktiviteter 
• inte störa pågående lektioner eller andra aktiviteter 
• ersätta skadegörelse som du orsakar medvetet 
• alltid bära flytväst när du vistas på eller i båt/brygga 

 
HEMSKICKNING AV ELEV 

 
Den elev som inte följer dessa enkla ordningsregler, kan efter upprepade tillsägningar bli 
hemskickad under lägertiden, fall då detta kan gälla är t.ex. vid kränkande beteende mot 
annan elev eller ledare. 
Vid hemskickning av elev återbetalas ingen lägeravgift till vårdnadshavare. 
Hemskickning sker efter samtal med anhöriga. 
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FÖDOÄMNESALLERGI OCH MAT 
 
På Vitsgarn kan det finnas produkter som innehåller t.ex. spårämnen av nötter, sojaprotein, 
stenfrukter osv. Vi försöker i möjligaste mån hålla sådana produkter borta från Vitsgarn, 
därav regeln att du inte ska skicka godis via post till elev på ön. 
 
Köket använder inte nötter eller andra produkter i sin matlagning som våra elever är 
allergiska/överkänsliga mot, men det kan finnas spår av nötter i brödet och det som säljs i 
kiosken. 
 
Du ansvarar själv för att anmäla eventuella allergier. Om du inte i anmälan skrev något 
om allergi men situationen har ändrats så är det via mina sidor som du anmäler den 
nyuppkomna allergisituationen. Är du osäker på om det vid anmälan noterades att du 
har någon allergi så kollar du det själv via mina sidor. Inlogg till sidorna fick du i ditt 
bekräftelsemail. 
Vi kommer sommaren 2022 inte ha möjlighet att ta emot allergianmälningar på Årsta 
Brygga. Köket kommer inte att kunna hantera sent inkomna anmälningar av 
matallergier. Senast 21 dagar före lägerstart ska du via mina sidor ha anmält eventuella 
födoämnesallergier. Om du gjorde det vid anmälan så behöver du inte göra det ånyo. 
 
Det går bra att vara vegetarian på Vitsgarn, och har man anmält detta vid anmälan eller i god 
tid för lägerstrat, senast 21 dagar innan samling på Årsta Brygga så är det inget problem. Vi 
har dock ingen möjlighet att sommaren 2022 administrera några Pescetarianer/Polloterianer 
(äter, fisk, fågel och skaldjur men inte nötkött) 
 
Vi och vår leverantör av mat kan inte till 100% ansvara för en allergisk reaktion som utlöses 
på grund av eventuella spårämnen som finns i inköpta helfabrikat såsom bröd, ost, pasta etc. 

 
VIKTIGT 

KOM IHÅG! om du inte redan gjort det att anmäla eventuella allergier på mina sidor. 
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UTRUSTNINGSLISTA 

Minimum 
 
• Lakan, Påslakan och Örngott (Filt och kudde finns på Vitsgarn) 
• Godkänd flytväst, tex seglarväst (Uppblåsbar flytväst rekommenderas ej) 
• Sjöställ alternativt regnställ, byxa och jacka 
• Gummistövlar eller seglarstövlar 
• Badkläder 
• Handduk 
• Pyjamas 
• Idrottskläder 
• Toalettartiklar 
• Underkläder 
• Strumpor 
• 3 par byxor 
• 1 par shorts 
• 2 varma tröjor 
• 3 T-shirts 
• 2 par gymnastik- eller seglarskor (Flipp-Flopps/sandaler etc rekommenderas ej) 
• Mössa, gärna röd. 
• Keps, som skyddar mot solen + solskyddskräm med så hög SPF som möjligt 
• Varm jacka 
• Seglarhandskar, enkel modell.  
• Halsduk eller snusnäsduk 
• Hänglås med två nycklar eller kombinationslås 
• Eventuella mediciner 
• Papper och penna 
• Vattenflaska + ett rör Resorb 
• Kioskpengar, helst ett kort att betala i kiosken med.  
• Sovsäck (till eventuell långsegling, gäller ej för 1-veckaselever) 
• Kort att betala med i kiosken, om möjligt. 
 
OBSERVERA: VI KAN INTE TA NÅGOT ANSVAR FÖR OLYCKA SOM 
INTRÄFFAR PÅ GRUND AV ATT ELEVEN HAR HAFT MED SIG FELAKTIG 
UTRUSTNING ALT UTRUSTNING SOM VI EJ REKOMMENDERAR. 
 
MOBILTELEFON FÅR INTE TAS MED TILL VITSGARN 
 
Förutom grundutrustning ska elever på följande läger ta med sig 
Insass, VG fortsättning + Eskader elever skall även ta med: 
• Anteckningsblock och pennor. Färgpennor (röd, grön, gul, svart).  
• Linjal (30 cm) och Miniräknare 
• Sovsäck (till eventuella långseglingar) 
• För VG Fort elever, 700 kr i kontanter i examinationsavgift för Förarintyg eller 

Kustskepparintyg, gäller för er som skriver på Vitsgarn under lägret. 
Konfirmanderna skall även ta med sig: 
• Anteckningsblock och pennor 
• Kyrkogångsbok/blankett  
• Sovsäck (till eventuella långseglingar) 
 
Den enda tvättmöjligheten som finns på Vitsgarn är att eleven handtvättar sina smutsiga 
kläder i handfaten, skicka gärna därför med tvättmedel om ni anser att det kan komma 
behövas. 
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TIDTABELL ÅRSTA-VITSGARN-ÅRSTA 2022 
Från Årsta Brygga    
Datum     
Den 13 juni Lämning VG 11  09.00 
Den 13 juni Lämning VG 12  09.30 
Den 13 juni Lämning VK 1  10.00 
Den 18 juni Föräldradag VG 11 & VG12 ut  08.30 
Den 18 juni Lämning VG 13  11.30 
Den 18 juni Lämning VG 14  12.00 
Den 23 juni Föräldradag VG 13 & VG 14 ut  09.00 
Den 27 juni Lämning VG 15 & VG Eskader  09.00 
Den 27 juni Lämning VG 21  09.30 
Den 1 juli Föräldradag VK 1 ut  09.00 
Den 2 juli Föräldradag VG 15 ut  11.00 
Den 4 juli Lämning VK 2  09.00 
Den 9 juli Föräldradag VG 21 ut 09.00 
Den 11 juli Lämning Insass & VG 16  09.00 
Den 12 juli Föräldradag VG Eskader  09.00 
Den 16 juli Föräldradag VG 16 ut  09.00 
Den 18 juli  Lämning VG Fortsätt 2  10.00 
Den 22 juli Föräldradag VK 2 ut  09.00 
Den 25 juli  Lämning VG 22 09.00 
Den 25 juli Lämning VK 3 09.30 
Den 30 juli Föräldradag VG Forts ut  09.00 
Den 1 aug Lämning VG 23  09.00 
Den 6 aug Föräldradag VG 22 ut  09.00 
Den 8 aug Lämning VG 17  09.00 
Den 12 aug Föräldradag VK 3 ut  09.00 
Den 13 aug Föräldradag VG 17 & VG 23 ut  09.00 

     
Från Vitsgarn    
Datum     
Den 18 juni VG 11 hem  11.00 
Den 18 juni VG 12 hem   11.45 
Den 23 juni VG 13 hem  12.00 
Den 23 juni VG 14 hem  12.00 
Den 1 juli VK 1 hem  12.00 
Den 2 juli VG 15 hem   14.30 
Den 9 juli VG 21 hem   12.00 
Den 12 juli  VG Eskader hem  12.00 
Den 16 juli  VG 16 hem 12.00 
Den 22 juli VK 2 2 hem  12.00 
Den 29 juli INSASS hem  12.00 
Den 30 juli VG Fortsätt hem  12.00 
Den 6 aug VG 22 hem  

 12.00 
Den 12 aug VK 3 hem 12.00 
Den 13 aug VG 17 hem   12.00 
Den 13 aug VG 23 hem   12.00 
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Samtliga tider ovan är bokade och planerade men det kan ske händelser utom vår och Dalarö 
Sjötransports kontroll som gör att försening kan ske. Båtturen tar ca 15 minuter. 
 
 
 

SLUTBETALNING AV LÄGERAVGIFT 
 
Du kommer första dagen på lägret få ett mail till den adress du uppgav vid anmälan med en 
faktura, denna faktura ska vara betald senast sista dagen på lägret.  
 
 
Om något är mer oklart än det borde vara efter att du läst igenom Läger ABC, tveka inte att 
kontakta kansliet som mer än gärna hjälper till att besvara dina frågor. 
 
 
Vitsgarn våren 2022 
 
Kim Sandberg 
 
 
 
 
Telefon nr under sommaren 2022 
 
SkolChefen på Vitsgarn  08-611 86 73 
Kansliet på Fastlandet  08-611 86 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


