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Hej Spejs!
Nu har det gått mer än 100 dagar sedan Dr. Pol 
Wolle-Abend lämnade Kopparbo Space Center och 
kraschade på Rusirius. Lever han fortfarande? 
Har han träffat på Loyarerna eller andra Cirruser? 
Frågorna är många. Som tur är ska den sista 
och största räddningsstyrkan snart anlända, än 
finns det hopp hos markpersonalen! Fler än 1 500 
Scoutmonauter, Troopers och Misson Control ska 
snart anlända, det exakta antalet avslöjas först när 
hela styrkan anlänt och räddningsarbetet är igång. 
Spänningen är stor... 

Chanserna för en riktigt lyckad räddningsaktion 
bedöms mycket goda, man har fått fantastisk hjälp av 
Rymdstyrelsen, Framtidsmuseet, Arla med flera! Skulle 
man tillsammans lyckas rädda Dr. Pol Wolle-Abend?

Veckoprogrammet
Som ni längtat och väntat, eller hur? Här kommer 
veckoprogrammet med de större gemensamma 
händelserna. Ert individuella program för 
programpassen får ni när ni checkar in. För att 
underlätta för er har vi gjort programmet och ni kan 
vara lugna, ni kommer inte missa någonting! Detta 
kommer också gå att läsa på hemsidan:
www.dalacamp.se/info. Observera att det kan komma 
att ske ändringar och tillägg i veckoprogrammet.

Info på plats
All info som ni inte behöver i förväg kommer ni att få i 
en lägerpärm vid incheckningen. Där finns information 
om allt ni kan tänkas behöva veta. Har ni fortfarande 
frågor maila till Paulina på paulina@dalacamp.se så ska 
vi göra vårat bästa för att svara. 

Matsedeln är i skrivande stund inte helt komplett. Den 
kommer att publicaras på hemsidan inom kort. Spana 
på www.dalacamp.se så dyker den upp där. 

Fredag 26/7 Funktionärerna, 
Troopers, landar sina raketer

Lördag 27/7 • 10.00 Incheckning
Kårerna och scoutmonauterna 
landar sina raketer

• Lägerbål

Söndag 28/7 • Programpass 

Måndag 29/7 • Programpass
• Lägerhajk, till tisdag
• Workshop för äventyrare

“En scout söker sin tro och 
respekterar andras, Dalacamp 8”

Tisdag 30/7 • Programpass
• Workshop för äventyrare

“En scout söker sin tro och 
respekterar andras, Dalacamp 8”

Onsdag  31/7 • Spårarscouterna anländer
• Programpass
• Hajk för Äventyrare (till torsdag)
• Öppen scen

Torsdag 1/8
Marknadsdag

• Fuglesang på besök
• Rakettävling
• 19.00 Quazaar Bazaar - marknad

Fredag 2/8 • Programpass
• Lägerbål

Lördag 3/8 • 10.00 Utcheckning
Kårerna och alla scoutmonauter 
lyfter sina raketer

Söndag 4/8 • Troopers lämnar

Rymdkost • Lunch 12.00 - 13.30
• Middag 17.30 – 19.00
  Se matsedel på www.dalacamp.se



Förtydligande kring inryckning och utryckning
Inryckningen sker efter klockan 10.00 den 27 juli. 
Ingen lunch serveras på inryckningsdagen då alla 
anländer olika tider. Här väljer många kårer att 
deltagarna själva tar med sig matsäck, att äta efter 
vägen eller väl på plats. Ni kommer att checka in på 
lägerområdet, få all info ni behöver, ha möjlighet att 
justera antalet deltagare, kolla specialkoster/allergier 
och bli visade till er lägerplats. Ni kommer kunna lasta 
av och packa ur hyfsat nära er lägerplats, både buss 
och bil med släp. Middag får ni ut som vanligt i byarna. 
På inryckningsdagen sker inga programpass utan ni 
får bygga era läger och ta en tur kring SpaceCamp. På 
kvällen startar vi igång med ett spaceat lägerbål!

Utryckningen sker efter klockan 10.00 den 3 augusti. 
Ni packar ihop och checkar ut från SpaceCamp. På 
utryckningsdagen blir det en lättare lunch som det finns 
möjlighet att ta med sig och som inte kräver avancerad 
tillagning. Inte bestämt exakt vad i dagsläget.  

Byindelning
De kårer som är färre än 25 personer kommer att få 
dela by med en eller flera andra kårer. Dessa kårer 
har fått mail om detta redan, men här kan ni också 
se byindelningen igen. Har ni inte hört någonting 
om att dela by och ni inte finns med på listan så är 
det helt enkelt så att ni inte kommer dela by med 
någon annan kår i nuläget. Om du har frågor kring 
byindelningen så maila Per på per@dalacamp.se.

• Adelsö Munsö - Träkvista Sjöscoutkår
• Huvudsta - Märsta
• Bollstanäs - Kallhäll, Birka
• Sollentuna Norra - Solna
• Teg - Vännäsby - Skellefteå
• Eskilstuna Sjöscoutkår - Husby Rekarne - 
  Kvicksund - Chesham (UK) - Strängnäs 
• Mora - Rättvik
• Skultuna - S:t Örjan
• Gnesta - Nyköping - Trosa
• Hedemora - Lessebo
• Borlänge - Säter
• Arboga - Hammarstrand - Ludvika
• Katrineholm - Malmaberg - Rudbeckius - 
  Valla Sköldinge
• Sofia Scoutkår - Vikmanshyttan
• Hamre - KFUM Norrköping - Svärtinge

Lägerhajk - Äventyrare
På SpaceCamp kommer en riktigt grym lägerhajk 
genomföras två gånger under lägerveckan. 
Lägerhajken är endast för äventyrare! Hajken sker 
måndag till tisdag och onsdag till torsdag. All 
utrustning som behövs står i utrustningslistan på nästa 
sida. Alla de äventyrare som är anmälda är också 
anmälda till hajken, ingen extra anmälan behöver göras. 
Vi kan avslöja att den kommer bli riktigt spaceig och 
astronomiskt rolig.

Packning - specialutrustning
På SpaceCamp gäller vanlig lägerpackning och i 
övrigt är här en lista på utrustning som inte tillhör den 
vanliga lägerpackningen. Allting utom utrustningen 
för lägerhajken har gått ut i tidigare Rymdpost, alltså 
inget nytt utom hajkutrustningen. Funktionärer får ett 
funktionärsbrev där det står vilken utrustning de ska ha 
med sig. 

Lajka lägertidningen
En känd hund som gjorde en rymdresa. En liten 
krabat som gett namn åt SpaceCamps egen 
lägertidning - Lajka! Namnet flirtar med rymdtemat 
men har även en koppling till lägerlåten. “Kasta livlina 
till Lajka”, kommer vi att sjunga. Det kan även du göra, 
kasta ut en livlina med tips om rymdnyheter, alltså. 
Under hela lägerveckan kan tidningen nås via mail, 
skicka tipsen till lajka@dalacamp.se, redaktionen 
kommer vara stationerad på lägerområdet och det går 
givetvis bra att kontaka dem där. 

Lajka kommer att utkomma med färska nyheter, en 
gång om dagen. Väggtidningar kommer att sättas 
upp på valda platser på lägerområdet. 

W W W

@Dalacamp8

www.dalacamp.se
www.facebook.com/dalacamp8

Kårpackning • Nödsignalsgenerator
• PET-flaska 1,5 liter
• UV-lampa (om ni har)

Special -
deltagare

• Klädesplagg/kläder att trycka på
• “Rymdklädsel” (om du vill)

Lägerhajk -
äventyrare

• Hajkpackning för en övernattning
Vattenflaska, liggunderlag, sovsäck, 
kängor/stövlar, matsaker, kompass, 
lägerbålsfilt (om du har), ficklampa 
och kläder efter väder
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Kyrkan finns på plats på Kopparbo 
- En scout söker sin tro och respekterar andras, är 
en form av workshop skulle man kunna säga. skriver 
SpaceCamps lägerpräst Sara Secund.
Lägret samarbetar med Svenska kyrkan som gärna 
vill vara med och upptäcka vår galax tillsammans med 
scouterna! Sara Secund är präst i Svenska kyrkan i 
Västerås hon finns på plats hela lägerveckan. Även 
Salaams Vänner (Svenska muslimer för fred och 
rättvisa och Kristna Fredsrörelsen) finns på plats. 

Alla  äventyrarscouter kan delta i en workshop och 
ta det unika scoutmärket “En scout söker sin tro och 
respekterar andras”. Workshopen kommer att handla om 
islam och kristendomen, hur man ser på dessa religioner 
och varandra. Passen är upplagda med diskussion och 
övningar, det är inte fråga om föreläsning, deltagarna 
funderar och diskuterar själva i grupper.

Dessutom finns möjligheten att döpas, gifta sig 
eller förnya sina vigsellöften under lägret! För dop 
av person under 18 år krävs målsmans medgivande 
och för att vigsel skall kunna genomföras krävs giltig 
hindersprövning samt legitimation (skatteverket.se och 
svenskakyrkan.se). Har du frågor får du gärna höra av 
dig till Sara Secund: sara.secund@svenskakyrkan.se 
eller 073-9133110.

Funktionärsinformation
Utan våra Troopers kommer inget att fungera på 
SpaceCamp. Närmare 150 personer kommer att 
arbeta som funktionärer för deltagarnas skull. Utan 
funk, inget läger!

För en tid sedan gick det ut ett brev till er som ska 
vara Troopers. Där finns all information ni kan tänkas 
behöva. Läs det noga och tveka inte att kontakta 
Andreas, andreas@dalacamp.se om ni har några 
frågor om ert Trooperskap. 

Rymdutstyrsel
En spacead utstyrsel kan vara kul att ha. Om du vill 
får du gärna knåpa ihop din egen rymdklädsel. Med 
lite fantasi och saker du har hemma kan du fixa en 
riktigt läcker utklädnad. Du kan till exempel bygga 
din egen “jetmotor-ryggsäck” genom att sätta ihop 
två PET-plaskor och sätter remmar på. Måla den som 
rymdraketer. Du kan också ta leksaker du tröttnat på 
och göra om till specialutrustning. Fråga förälder först 
innan du bygger om något! På marknadsdagen är det 
perfekt att använd rymdutstyrseln. 

Ur arkivet 
En samling serier i scoutanda hittades i arkivet. 
Efterforskningar tyder på att de gjordes på 80-talet av 
någon i Hamre Scoutkår i Västerås. Men vem? 

Lajka sänder härmed ut en efterlysning efter denna 
konstnär. Har du ledtrådar, känner du personen eller ÄR 
du personen? Kontakta Lajka på lajka@dalacamp.se

Vilka ligger bakom SpaceCamp?
Dalacamp 8, som i år också fått namnet SpaceCamp, 
är ett återkommande läger som nu arrangeras 
för åttonde gången. Dalacamp 8 arrangeras på 
uppdrag av Kopparbostiftelsen och då lägrets tema 
i år är rymden har lägret fått namnet SpaceCamp. 
Kopparbostiftelsen är skapad och driver 
lägeranläggningen Kopparbo på uppdrag av Dalarnas 
Scoutdistrikt och Svenska Scoutförbundet.


