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Hambooroo-Dalacamp 2013! 
Hej Spejs! 
Nu är det snart dags att bege sig iväg till årets spejsade händelse på Kopparbo! Nämligen Dalacamp 2013! 
Våra källor säger även at självaste Christer Fuglesang, Sveriges första man i rymden kommer att besöka så 
ha era frågor redo! 

Tider 
Spårare 
Övriga 

31 Juli-3 augusti 
27 Juli-3 augusti 

Slutbetalning 
 Betalas in senast 25:e juni Redan inbetalt 31:a mars Total kostnaden för lägret 
Halv vecka 
Hel vecka 

650 kr 
1550 kr 

300 kr 
300 kr 

950 kr 
1850 kr 
 

Halv vecka: (Spårare och Spårarledare) 
Hel vecka: (Upptäckare, Äventyrare, Utmanare samt deras Ledare och Funktionärer) 
 
Slutbetalningen görs till PG 442599-7 senast den 25:e juni och i betalningen skrivs scoutens namn och 
avdelning. 
 
De som betalat för mycket kommer få tillbaka de överskott de betalat! 

Resor 
Resa till och från lägret ingår i lägeravgiften. Om scouten tar sig till och/eller från lägerplatsen på egen 
hand så meddela detta till fredrik.arbegard@email.com eftersom scouterna betalar för varje bussplats.. 

Avresa 
För hel vecka: Samling 8:30 vid IKEA Barkarbys parkering lördag 27:e juli. 
För halv vecka: Samling 8:30 vid IKEA Barkarbys parkering onsdag 31:e juli. 

Hemkomst 
För samtliga: Lördag 3:e augusti beräknad ankomsttid 16:30 vid IKEA Barkarbys parkering. 
 
OBS Viktigt! Vid avresa/hemkomst så kommer samlingsplatsen delas av flera kårer med totalt c:a 500 
scouter och ledare. Det är därför viktigt att vid avfärd se till att scouten hittar till sina ledare. 

Pengar till kiosk mm. 
På lägret kommer det finnas en kiosk och kåren har bestämt att man få handla i denna för max 20 kr/dag. 
Det finns möjligheter att köpa tröjor, kepsar och märken och det får man ta med sig pengar för. Dessa skall 
dock vara öronmärkta för dessa köp! Det kommer också vara en marknadsdag och samma princip gäller 
där. 
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Kontakt under lägerveckan 
Vid akut behov 
Fredrik Arbegard 
073-843-5028 
Alternativ kontakt (fr. 31:a juli) 
Katharina Ekmosse 
073-074-3842 
 
Vid övrigt kontakta din scouts avdelningsledare. 

Adress till lägerplats (för post) 
 
Kopparbostiftelsen 
Kopparbo 
777 93  Söderbärke 
 
Märk kuvertet med ”Viksjö Scoutkår” 
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Packningslista för scouter 
Listan är ett förslag på vad man bör ta med sig till lägret. Vi är ute hela tiden så oömma kläder och ett bra 
regnställ bör prioriteras, liksom kängor eller rejäla skor. 
All mat lagas och äts ute så tag med stryktålig tallrik/kåsa, bestick och diskhandduk. Det kan bli kyligt på 
natten så en extra filt kan vara bra och ett bra liggunderlag kan behövas. Fråga din ledare om du är osäker! 

NÄR DU ÅKER 

 Scoutskjorta och scouthalsduk har du alltid på dig när du åker ut. 
För övrigt gäller lämpliga kläder och skor efter väder! 

ATT PACKA I 

 Ryggsäck eller ev. en trunk. Packningen ska bäras en liten bit. 
 Liten ryggsäck, att ha med på dagspass. 

OMBYTE 

 Stövlar / kängor 
 Raggsockor till stövlar / kängor 
 Gympaskor eller liknande oömma skor 
 Extra byxor 

 Ombyte, t.ex träningsoverall 
 Underkläder och strumpor  
 T - shirts 

FÖRSTÄRKNINGSPLAGG 

 Vindtät jacka 
 Regnställ, jacka och byxor 
 Varm tröja, fleece eller ylle 
 Tunnare tröja 

 Mössa 
 Vantar 
 Underställ / långkalsonger 

TILL NATTEN 

 Sovsäck, dubbel eller med en extra filt 
 Liggunderlag 
 Gosedjur 

 Nattkläder. Vad du väljer beror på hur varm 
sovsäck du har. 
 Använd mössan också, när det är kallt. 

TILL MATEN 

 Vattenflaska 
 Kåsa 
 Djup tallrik av plast, t.ex storkåsa 

 Bestick 
 Torkhandduk 

FÖR HÄLSA OCH HYGIEN 

 Åksjuketabletter om du är känslig och ska åka 
långt 
 Egna mediciner om du behöver 
 Elastisk binda 

 Toalettsaker: tandborste, tandkräm, tvål, 
schampo, kam eller borste 
 Liten handduk 

BRA ATT HA MED 

 Kniv, om du har knivbevis 
 Ficklampa (Obs Glöm inte extra-batterier!) 
 Kamera (Obs Glöm inte extra-batterier!) 

 Sittunderlag 
 Sysaker och säkerhetsnålar 
 Gosedjur 
 Glatt humör och ett vänligt leende 

 


