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Hej alla lägerdeltagare! 
 
Tiden går fort och nu är det bara en dryg vecka kvar till årets kårläger. Vad kul att du skall 
åka med. Vi skickar med en lista över alla anmälda så du kan se vilka kompisar som kommer 
med. 
 
Här kommer en massa bra-att-veta-grejer om lägret. 
 
Gemensam packning 
Söndag den 29 maj kl 19:00 träffas vi i Lippinge för att packa den gemensamma läger-
utrustningen. Vi inventerar och packar tält, köksutrustning och sådant. Det är naturligtvis 
mycket viktigt att vi åker med komplett utrustning så att vi vet att allt vi har med oss fungerar 
och är i gott skick. Vid packningen vill vi ha hjälp av så många ledare och stora scouter och 
föräldrar som möjligt. 
 
Resa 
De flesta av oss kommer att resa i hyrd buss. Viktigt att du tittar noga på den bifogade 
deltagarförteckningen så att vi har rätt uppgifter om just din resa. Hör av dig snarast till Karin 
Stenborg (018-38 73 34) om något inte stämmer! 
 
Bussen avgår torsdag 2 juni kl 8:15 (samling kl 8:00) från bussfickan mitt emot Form.  
Bussresenärer återkommer till samma plats måndag den 6 juni ca kl 17.  
 
Matsäck 
Du skall ha med dig lunch-matsäck som vi äter när vi kommer fram till Kopparbo. 
 
Lägeravgiften  
för scouter och syskon i scoutålder är 1.250 kronor inklusive bussresa. Föräldrar betalar vårt 
självkostnadspris 200 kr/dygn samt 200 kr för bussresa t.o.r.. Barn födda 2005 och senare 
deltar utan kostnad, men får betala 100 kr för bussresa t.o.r. 
  
Förhoppningsvis har du redan betalt 200 kr i anmälningsavgift. Resterande lägeravgiften skall 
betalas senast 30 maj till kårens postgiro 14 55 34 – 4. Glöm inte skriva vem/vilka avgiften 
avser! 
 
Hälsodeklaration 
Alla skall i samband med anmälan ha lämnat uppgifter till Karin Stenborg om allergier, 
specialkost och ev sjukdomar eller liknande som vi bör känna till. Är du osäker så kontakta 
Karin snarast (karin.stenborg@spray.se). 
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Personlig Packning 
Vi skickar med en utrustningslista. Vi tycker att du åtminstone skall hjälpa mamma/pappa att 
packa dina saker så du vet vad du har med dig. Märkta saker har mindre risk att försvinna!  
 
Så här tidigt på sommaren kan nätterna vara ordentligt kalla, så satsa på en varm sovsäck, 
eller kanske en extra filt, och varma nattkläder. Och fuska absolut inte med mössa – den 
kommer du säkert att vilja ha när du ska sova! Riktiga regnkläder gör att det inte blir ett trist 
läger även om det skulle komma lite regn.  
 
Packa helst i ryggsäck, men en rejäl bag funkar också. Om det blir tungt att bära ser vi till att 
du får hjälp – lämna alltså inget nödvändig hemma för att det är för tungt. Har du ingen 
ryggsäck så har kåren några bra extra ryggsäckar (och även sovsäckar och liggunderlag). 
Boka en lånesäck genom Karin Stenborg.  
 
Hör gärna av dig till någon av oss ledare om du undrar över packning. 
 
Lämna mobilen hemma 
Vi har tyvärr dålig erfarenhet av scouternas mobiltelefoner på läger. De kommer bort i tältet 
eller glöms på programpass och då blockeras all annan verksamhet innan scouten hittat den 
(och ibland beskylls kompisarna med tråkig stämning som följd). Även om de alltid hittills 
kommit till rätta orsakar detta mycket oro. Dessutom får vi som ledare mycket svårare att 
hantera t.ex. hemlängtan eftersom scouten i stället för att söka upp oss, smyger undan och 
ringer hem. Scouten har svårt att slappna av utan går mest och tänker på när han/hon skall 
ringa nästa gång. På kvällen när man är trött kan godnatt-samtalet orsaka en massa ledsenhet i 
stället för lugn. Detta medför ledsna barn, oroliga föräldrar och ledare som inte får en 
möjlighet att stötta. Vi ledare vill vara den naturliga kontakten när man känner sig sjuk, har 
hamnat i någon konflikt eller längtar hem – eftersom vi faktiskt kan göra något åt situationen! 
Vill man ringa hem kan man alltid låna en mobil av sin ledare. Så alla som inte är äventyrar-
scouter eller äldre: lämna mobilen hemma till förmån för en bättre lägerupplevelse!  
 
Diskutera gärna med oss innan lägret om du eller dina föräldrar har någon annan uppfattning. 
 
Sova 
Vi tar med oss kårens tält och fördelar sovplatser så att alla blir nöjda. Om mamma och/eller 
pappa följer med så tycker vi absolut att du ändå skall sova i samma tält som dina scout-
kompisar. 
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Telefonnummer 
Om mamma/pappa behöver ringa till dig eller till oss skall man i första hand ringa till en 
ledare för scoutens avdelning (se nedan). Alternativt kan man ringa Mats på 0706 89 46 99. 
 
Bäver: Nicklas Wahlberg 0703 -42 93 70 
Spårare: Jenny Rahm 0703 - 42 77 74 
Upptäckare: Cajsa Duganoff 0733 – 78 12 50 
Äventyrare: Karin Stenborg  0706 - 76 50 39 
 
Kopparbos kansli (i en nödsituation): 0240 – 320 20  
 
Adress  
Lägret är så kort och det är så många helgdagar, så det är ingen idé att skicka post.  
 
Lägerbod 
Kopparbo har en lägerbod där du kan köpa lite souvenirer, märken, vykort, glass, läsk och 
godis. Så fickpengar kan vara bra, men ta inte med dig massor med pengar. Ca 100 kr bör 
räcka för de yngsta och mer än 300 kr skall man nog ingen behöva ha med sig. Och tar 
pengarna slut kan man få låna av kåren efter att en ledare haft telefonkontakt med mamma 
eller pappa. 
 
Besök 
Föräldrar och andra släktingar är givetvis mycket välkomna att besöka oss under lägerveckan. 
Några små tips bara: 
- Dyk inte bara upp utan kolla med en ledare först. Kanske är scouten ute på hajk och alltså 
inte på lägerområdet. Kanske det krockar med någon större aktivitet. Kanske passar det 
perfekt! 
- Kom helst i slutet av lägerveckan. Besök brukar kunna trigga hemlängtan. Då är det bäst om 
scouten hunnit bo in sig på lägret och dessutom inte har så många dagar kvar ifall hemlängtan 
slår till! 
- Ät gärna med oss – men vi kan bara lova mat om vi vet om i förväg att ni kommer. 
Självkostnadspris, dvs billigt! Och gott! 
 
Uppackning av gemensamt material 
Måndag den 20 juni klockan 19:00 träffas vi i Lippinge, packar upp och tar hand om vårt 
gemensamma material (tält, köksutrustning och sådant). Då vill vi ha hjälp av alla scouter 
och föräldrar. 
 
Knivsta Scoutkårs lägerkommitté 
 
Kopparbos webbplats: www.kopparbo.com 
 
 


