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Lägerbrev 2 (2.1) Kopparbo 
Här kommer mer information om sommarens läger 

Utmanare, Äventyrare och Upptäckare 
Samling utanför lokalen MÅNDAG 12 Augusti  
dessa kommer att åka bil till Kopparbo 
(mer info i separat meddelande) 

Spårare 
Samling utanför lokalen TISDAG 13e Augusti kl 8:30 
Spårare kommer att åka buss till Kopparbo. 

Alla tar med sig vatten och något litet att äta på resan. Vi får mat när ni kommer 
fram. Om man har lätt att bli åksjuk är det bra om man pratar med ledare innan vi åker. 

Hemresa 
Vi lämnar Kopparbo på fredag ca kl 15, beräknas vara tillbaka vid lokalen kl 17:30. 
Exakt tid kommer att skickas på sms när vi närmar oss 

Fyll i snarast, dock senast 30e juni. Följ denna länk (Uppdaterad) 

Viktigt att packa enligt bifogad packningslista, kontrollera redan nu att ni har allt som 
behövs. 
 
Det finns en kiosk på Kopparbo som kommer att vara öppen några gånger under 
lägervistelsen. Betalning kan ske med kontanter, kort eller Swish. 
Fickpengar max 300kr. 
 
Mobiltelefon kan tas med, men det är inte säkert att det går att ladda, och vi lägger undan 
mobilen under alla aktiviteter och måltider. 
Vi rekommenderar inte att scouten ringer hem, eller att förälder ringer till sitt barn eftersom 
det kan skapa hemlängtan. Om man ändå vill ringa hem är det bra om scouten säger till en 
ledare så att vi vet. Bättre att ringa hem på dagen än på kvällen.  
 
Lägerchef på plats: Maria Lundberg tel 0739404457, skicka gärna sms så ringer jag 
upp, frågor innan lägret på detta nummer eller på mail scoutlager.vikingarna@gmail.com 

Vi försöker uppdatera scoutkaren_vikingarna på  Instagram, så att ni där hemma kan 
följa vad vi gör. 

Bra att veta: På lägret sover vi i tält och lagar vår egen mat tillsammas, vi är utomhus hela 
dagarna och gör en hel massa aktiviteter. När man kommer hem från scoutläger brukar 
man drabbas av ”lägerblues”, det kan ta några dagar innan man vilat upp sig och orkar 
berätta om allt som man varit med om. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrSJU4zJ4-y36xw_AVyXdhZyP9HMHZVv3IIWRXo7adJSp7rg/viewform?usp=sf_link
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Utrustningslista 
Låt scouten packa själv! Hjälp till med att sortera i olika högar; Underkläder, Extra kläder, God natt 
saker, etc etc. Packa i packpåsar av tyg! Alltid regnkläder lätt åtkomligt  i en ytterficka! 
Allt ska vara namnat. Klassikern ”mitt barn känner igen sina saker” verkar inte fungera utanför 
hemmet.  
Detta är ett förslag. Tänk gärna själv utifrån vad du har och behöver. 
 * märkta ska du ha med dig.  
Packa i: 

□ Ryggsäck eller bag. *  
Bra om all packning är inuti väskan.  

□ Liten ryggsäck för resan och som 
dagryggsäck vid utflykter.* 

Kläder: 
□ Scoutskjorta och halsduk om du har 
□ Varm tröja. Fleece eller liknande * 
□ T-shirts och/eller linnen  
□ Jacka, vindtät 
□ Långbyxor, minst ett par rymliga och 

oömma* 
□ Shorts 
□ Regnkläder. * Jacka och byxor.  

Regnjackan kan ersätta den vindtäta 
jackan om den är av material som 
andas. 
Regnbyxorna kan ersätta extra byxor 
om de är av material som andas. 

□ Keps, mössa och vantar.* Det kan bli 
kallt på kvällarna och soligt på 
dagarna.  

□ Sockar* 
□ Underkläder och extra strumpor* 
□ Långkalsonger (utan fot) * 

Sova: 
□ Sovsäck* 
□ Liggunderlag* 
□ Nattdräkt 
□ Kudde (en tröja i ett örngott blir en 

bra kudde) 
□ Gosedjuret. Ta bara med det lilla som 

inte vågar vara kvar hemma. 

Skor och liknande: 
□ Gymnastikskor och/eller sandaler* 
□ Stövlar eller kängor. Vattentäta* 
□ Tofflor 

Äta: 
□ Matpåse av tyg med snodd som kan 

hängas upp med:* 
□ Mugg / kåsa* 
□ 1-2 tallrikar. Storkåsa eller liknande går 

till det mesta.* 
□ Matbestick* 
□ Diskhandduk* 

Hygien: 
□ Necessär med: 
□ Tandborste och tandkräm* 
□ Schampo / tvål 
□ Borste eller kam 
□ Solkräm* 
□ Myggmedel* 
□ Liten handduk 
□ Mediciner efter behov* 

Övrigt: 
□ Badkläder och badhandduk* 
□ Sittunderlag 
□ Ficklampa med extra batterier* 
□ Kniv om du har knivbevis 
□ Tygpåse för smutskläder 
□ Märkt vattenflaska som håller hela 

veckan* 
□ Arbetshandskar 
□ Nål och tråd, säkerhetsnålar 
□ Papper och penna 
□ Klocka 

Om du vill och har: 
□ Solglasögon 
□ Kamera 
□ Kompass 
□ Fickpengar i en plånbok eller portmonnä 
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