
 

 

 
 
 

 
Nu är anmälan öppen! 

 
Vad är DALACAMP? 
 
DALACAMP är kopparbos storläger som 
anordnas med jämna mellanrum sedan 1977 och 
sommaren 2020 anordnas nummer 9 i följden. 
Det kommer komma många scouter, både från 
när och fjärran, självklart kommer Knivsta 
scoutkår också att vara där.  
 
Temat för storlägret är ”Det nionde mysteriet”. 
Vad det betyder får vi se när vi kommer fram, 
men ett läger fullt med spänning, äventyr och 
scouting kan vi utlova.  
 
På lägret kommer flera kårer från vårt 
scoutdistrikt. Det kommer vara en fantastisk 
möjlighet att träffa massor med scouter både 
från kårer när och fjärran. 
 

I sommar åker vi på DALACAMP till Kopparbos 
Lägergård i sydöstra Dalarna  

 
Det är olika lägertider beroende på ålder.  

Som vanligt är givetvis föräldrar och syskon varmt välkomna att vara med.  
Gällande Bäverscouter så är det obligatoriskt att ha en medföljande vuxen med sig. 

 

25 juli – 1 augusti:  
Upptäckare, Äventyrare, Utmanare och Rover 

 
29 juli – 1 augusti:  

Bäver och Spårarscouter 



 
 

Anmälan gör du vi scoutnet: 

https://www.scoutnet.se/activities/register/for/activity/985 

Anmäl dig NU!  
Senast 22 februari 2020 måste vi ha din anmälan 

 
 

 

Lägeravgiften   
• Scouter, syskon och föräldrar som deltar hela veckan: 

 2 725 kronor inklusive bussresa. 
 

• Scouter, syskon och föräldrar som deltar halva veckan:  
1 725 kronor inklusive bussresa.  

 
 
 
 
 

 

Alla kan följa med! 
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. 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. 

Kåren har också bra utrustning att låna ut för en lägervecka. 
(ryggsäck, sovsäck, liggunderlag)  

 
 
 
 
 
 

Du hänger väl med? Det kommer bli kul! 
 

Ellie och Mia 
 
 

Frågor? 

Ellie Uggla  ellie.uggla@telia.com  0730428820 


