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     Sommarlägret är scoutårets höjdpunkt!  
 
Knivsta Scoutkårs läger för alla våra Minior-scouter kommer att gå av stapeln i Bergslagen 
tillsammans med andra scoutkårer. Det är ca 800 scouter som är preliminärt anmälda. 
Kopparbo är en scoutanläggning i natursköna friluftsområdet Malingsbo-Kloten i södra 
Dalarna (mellan Ludvika och Fagersta) ca 2,5 timmes bilfärd från Uppsala. Lägrets tema 
SAGA #100 spelar an på att scouterna fyller hundra år och på Astrid Lindgrens sagor.  
Läs gärna mer om lägret på Kopparbos hemsida: http://www.kopparbo.com. 
 
     Lägertiden är lördag 16 juni – onsdag 20 juni.  
     
Det kommer att finns ett varierat utbud programaktiviteter att göra under lägret (nedan följer 
några exempel). Till detta kommer bland annat ”Vimmerby marknad”, disco och lägerbål. 
 
Klättertorn     Pionjärspår 
Klättra på något av våra två   Du vandrar tillsammans med en 
12 meter höga klättertorn    guide och provar på spännande 
och kanske träffar du på Karlsson   broar och stegar. Visst kommer 
på taket. Du får instruktion av   benen att darra högt uppe på apbron. 
erfarna instruktörer som också  Men Ronja och Birka ser till att 
svarar för att du kommer ner   allt går bra. 
säkert och tryggt. 
Hantverk     Bakning 
Prova på många olika hantverk.   Baka bröd till din patrull eller 
Gjut ett eget Kopparbomärke i   kanske till hela byn. Du får baka 
Tenn. Gör smycken och rep-   i någon av våra vedeldade ugnar. 
arbeten. Tova ditt eget troll.   Kanske Lotta från Bråkmakare- 
Tälj en trägubbe med Emil.   gatan vill ha en smakbit. 
Sjö     Naturum 
Här får du instruktioner och   Titta på småkryp från Koppartjärn. 
möjlighet att prova på kanoter,   Lär dej mer om djur, 
tänk om Pippis pappa dyker upp   natur och miljökunskap. 
med sitt sjörövarskepp. 
 
Som Ni ser är det mycket spännande som kommer att kunna ske under lägret på Kopparbo.  
Vi i Knivsta bygger upp en egen lägerby. Vi bor i tält och turas om att laga all mat över öppen 
eld eller på gasolkök.   
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Lägeravgiften är 1.000 kronor.  
I avgiften ingår allt, inkl transport mellan Knivsta och Kopparbo. Anmälningsavgiften som är 
200 kr per deltagare, återbetalas inte vid avanmälan, men kan överlåtas på efteranmäld 
deltagare.  
Efter den 25 maj betalas ingen avgift tillbaka. Undantag är sjukdom, som ska kunna styrkas 
med läkarintyg eller andra speciella omständigheter. 
 
Avgiften sätts in på kårens postgiro 14 55 34 – 4. 

 
 
 
 
 

 
Syskon och föräldrar är varmt välkomna att följa med på hela eller delar av lägret.  
Lägret erbjuder en familjeby där det finns möjlighet för föräldrar som vill passa på att fira 
semester i Dalarna samtidigt som deras scout/scouter är på läger. Den som vill kommer att få 
guidning på lägret, delta i lägeraktiviteter och träffa andra scoutföräldrar. Ett utmärkt tillfälle 
för föräldrar som vill bli scoutledare att prova på lägerliv under lite lättare former. Här kan 
man ta med sej sin husvagn eller tält. För de som bor i familjebyn finns ett val om man vill 
ordna sin mat helt själva eller äta på scoutbyn tillsammans med sin scout. Givetvis mot 
matkostnaden. 
 
Syskon i scoutålder betalar som scouter. Barn yngre än 6 år deltar gratis. Föräldrar betalar 
Kopparbos självkostnadspris (ca 100 kr/dygn). Ni kan vara med valfritt antal dagar och bo i 
eget tält eller låna av kåren.  
 
 
Vi hoppas att du vill hänga med på läger! 
Knivsta Scoutkårs lägerkommitté 
 
 
 
 
 
 
 
Ställ gärna dina frågor till: 
Martin Björkman, tel 34 15 42 / 070 – 630 63 96, mail martin.bjorkman@drop.se 
Anna Göransdotter Nilsson, tel 38 09 99 / 0708 – 74 64 88, mail angn@slv.se 
Mats Westerborn, tel 29 12 29 / 0703 – 29 12 99, mail mats@westerborn.com  

 Anmälningsavgift 
(senast den 31 mars) 

Slutbetalning 
(senast den 15 maj) 

Minior, (fyra nätter) 200 kr 800 kr 
Förälder / yngre syskon 200 kr Aviseras senare 
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Läger är både det roligaste och det viktigaste vi gör inom scouterna. Då får vi 
chans att använda allt det vi lärt oss under terminerna. Det är också på läger som 
man skapar sina djupaste kamratrelationer med sina scoutkompisar och även får 
en chans att träffa andra scouter från andra delar av Sverige eller världen. 
 
Ingen skall behöva avstå från ett läger av ekonomiska skäl ! 
 
Vill ditt barn åka med, men familjen har inte råd? Det går bra att söka bidrag 
till lägeravgiften, eller till nödvändig utrustning som t.ex. ryggsäck eller 
sovsäck. En sådan stiftelse är Majblommekommittén. Insamlade medel från 
majblommeförsäljningen går oavkortat tillbaks till barn och ungdomar i Knivsta 
kommun med särskilda behov. Det finns även andra stiftelser dit man kan vända 
sig. 
 
Tala med Mats Westerborn om hur du gör din ansökan. Ansökan behandlas helt 
konfidentiellt – ingen annan i kåren får reda på att du sökt bidrag. 
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ANMÄLNINGSLAPP 
 
Jag/vi kommer på Sommarlägret 2007!      
 
 
__________________________________       ___________________________ 
namn  avdelning/förälder/syskon 
(  ) 16-20 juni (  ) annan tid, nämligen: 
 
 
__________________________________       ___________________________ 
namn  avdelning/förälder/syskon 
(  ) 16-20 juni (  ) annan tid, nämligen: 
 
 
__________________________________       ___________________________ 
namn  avdelning/förälder/syskon 
(  ) 16-20 juni (  ) annan tid, nämligen: 
 
 
Anmälningsavgift: __________ kr betalar jag in på kårens pg 14 55 34 - 4 senast 31 mars. 
 
 
Målsmans underskrift:_________________________________   tel:____________________ 
 
 
Meddelande/kommentarer: 
 
 
 
 
 
 

Ifylld anmälningslapp lämnas till din ledare eller till 
Kenneth Alness, Täby Östuna, 741 94  Knivsta 

(du kan även maila en anmälan på ingela@seedgard.se) 
senast den 31 mars. 

 
Under lägertiden kan man nå min mamma/pappa eller annan vuxen: 
 
Namn: ________________________________ 
 
Telefon: _________________________   Mobiltelefon: __________________________ 


