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Hambooroo-Dalacamp 2013! 
Lägret börjar nu närma sig, det är inte ens ett halvår kvar! Lägret kommer i år genomföras tillsammans 
med Birka Scoutdistrikt. Här kommer den mesta information ni behöver för att anmäla er. Vi bifogar också 
en hälsodeklaration som ska lämnas in.  

Tider 
Spårare 
Övriga 

31 Juli-3 Augusti 
27 Juli-3 Augusti 

Kostnad 
Halvvecka 
Helvecka 

1300 kr 
2200 kr 

Halvvecka: (Spårare och Spårarledare) 
Helvecka: (Upptäckare, Äventyrare, Utmanare samt deras Ledare och Funktionärer) 

Plats och vägbeskrivning 
Adress 
Kopparbostiftelsen 
Kopparbo 
777 93  Söderbärke 

Telefon 
0240-320 20 

E-post 
kopparbo@telia.com 

GPS-kordinater 
RT90: 
X:  6651296 
Y: 1479960 
WGS84: 
Lat  N 59° 58′ 48″  
Lon E 15° 26′ 46″ 
Decimal: 
59.9802, 15.4462 

 

Transport 
Vi kommer att åka tillsammans med övriga Birkakårer upp till lägret. 

Ledare och Funktionärer 
Ledare och funktionärer anmäler sig på samma sätt som scouterna. 

Anmälan 
Genom att lämna in hälsodeklarationen till avdelningsledare och betala in lägeravgiften är scouten anmäld.  
Anmälan ska helst göra så snart som möjligt men senast 31 mars. Betalningen görs till PG 442599-7 och i 
betalningen skrivs scoutens namn och avdelning.  
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Hälsodeklaration för Hambooroo-Dalacamp 2013 

Scoutledarna strävar efter att ge barnen så trevliga och omväxlande aktiviteter som möjligt. De försöker 
naturligtvis i möjligaste mån förebygga olyckshändelser och sjukdomsfall.  
En förutsättning är bl.a. att ansvariga ledare känner till om det är något speciellt som bör iakttagas 
beträffande ert barn, allt för att skapa största möjliga trivsel och trygghet. Avdelningsledarna är ansvariga för 
barnen på alla scoutaktiviteter. Om något skulle hända är det viktigt att ledaren har kunskap om sina scouter 
för att kunna handla på rätt sätt.  
Av den anledningen önskar vi att få nedanstående frågor besvarade så noggrant som möjligt.   
Uppgifterna är endast för kårens ledare och behandlas därefter och förstörs efter lägret.  
Om all information inte får plats går det bra att skriva på papprets baksida. Lämna in hälsodeklarationen till 
avdelningsledare. 

Personens namn:............................................................................ 
Avdelning ........................................... 
Personnr: ...........................................  
Eventuellt mobilnummer till personen:.................................................  
Personens simkunnighet, 50 m::.................….200m::................ (För kanot och båtturer) 
Senaste stelkrampsvaccination:.............. 
Är personen i övrigt vaccinerad enligt svenskt hälsoprogram? Ja:  Nej:  
Restriktioner vid bad:.................................................................................................................. 
Är personen allergisk eller har speciell kost? Ange nedan: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Har personen någon speciell sjukdom, t ex eksem, epilepsi eller något annat som kan vara viktigt att känna 
till:  
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................  
Krävs speciell medicinering, i så fall vilken medicin och dos? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Klarar barnet medicineringen själv: Ja:  Nej:  
 
Närmaste anhörig:………………………….............…....   
Hemnummer: ............................................ 
mobilnummer:........................................... 
OBS! Dessa nummer måste fungera under lägerveckan! 

Viktigt! Foton! 
Under lägret kan foton tas av kåren, dessa kan komma att publiceras i följande form: 

• Läggas ut på hemsidan/kårens facebooksgrupp 
• Anslås i scoutlokalen/stugan 
• Gruppbilder som ingår i tackkort som skickas till folk som ställt upp, sponsorer mm. 

Ifall man inte vill medverka är det upp till en själv att kontakta kåren och be att få ta bort dessa foton. 
 (Gäller deltagare under 18 år) 
Vårdnadshavares underskrift:.......................................................  Datum:...............................  
Vårdnadshavares underskrift:…....................................................  Datum:...............................  
(Gäller deltagare över 18 år) 
Personens underskrift:……………....................................................  Datum:...............................  
 
Vi vill att båda Vårdnadshavarna skriver under.  
Mvh Ledarna i Viksjö Scoutkår 
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