Sommarläger på Kopparbo
Varmt välkommen att följa med på kårens sommarläger i
Kopparbo, tre mil sydost om Ludvika.
Alla scouter i Hammarby Sjöscoutkår är välkomna.
Scouter under 10 år måste dock ha en vuxen med.
Självklart är även alla föräldrar välkomna på detta läger.
Alla Scouter , ledare och medföljande vuxna sover i tält.
Vi lagar vår egen mat, över gasol eller öppen eld. Vi
kommer att ägna oss åt många olika aktiviteter, med
program i skog och mark och naturligtvis bad så mycket
vi orkar och vädret tillåter.

Lägertid
Upptäckare, Äventyrare och Utmanare åker till lägret
söndagen den 4 augusti. Ta med matsäck för lunch dag
ett eftersom vi inte hunit bygga lägerköket ännu!

Lägeravgiften betalas in senast den 30 april, till
kårens pg 407 81 79-1. Märk inbetalningen med;
Kopparbo2019, samt namn på deltagaren/deltagarna.

Hur tar man sig till Kopparbo?
Kåren ordnar gemensam resa med abonnerad buss både
till och från lägret.
Buss avgår från Hammarby Sjöstad kl 09 den 4 och 6
augusti och vi kommer tillbaka ca kl 16 den 9 augusti.

Informationsmöte
Tisdagen den 14 maj kl 18.30 kommer vi ha ett
informationsmöte för vuxna i GlashusEtt. OBS! Mötet är
obligatoriskt för de som inte varit på läger med kåren
tidigare!

Spårare åker till lägret tisdagen den 6 augusti.
Det blir gemensam hemresa fredagen den 9 augusti.

Lägeravgift
I lägeravgiften ingår allt, inklusive transport med
abonnerad buss till och från lägret. För spårare är
lägeravgiften 1 550 kr och för Upptäckare, Äventyrare
och Utmanare 2 070 kr. Medföljande föräldrar
betalar som Scouterna och medföljande småsyskon 1 000
kr.

Anmälan och betalning
Du anmäler dig genom att fylla i formuläret (kontakta
Hoffe om du saknar länk) och skicka eller lämna ifyllt
hälsokort till Hoffe på adress chvonhofsten@gmail.com
senast den 15 april.

Ledaruppdrag
På ett läger finns mycket att planera och göra både före,
under och efter. Kåren behöver allt stöd den kan få och
behöver hjälp av dig som kan ta hand bland annat
transport och logistik, sjukvårdsansvar, program och
utrustning med mera. Skriv i anmälan om du kan tänka
dig att anta någon av utmaningarna eller hör av dig direkt
till Hoffe!

Sommarläger på Kopparbo
Återbud
Om återbud är oundvikligt måste det meddelas
muntligen till Hoffe (0736-84 15 88), i så god tid som
möjligt. Vid återbud 1 juni till 31 juli återbetalas inbetalt
belopp minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid
återbud senare än 1 augusti betalas ingen avgift tillbaks.
Vid sjukdom som styrks med läkarintyg återbetalas hela
avgiften.

Lägerbod
Vid ett tillfälle under lägret kommer lägerboden vara
öppen för godis/snacks/läsk/glass, max 25 kr per Scout.
Det går även att köpa tröjor, kåsor med mera i
Lägerboden vid samma tillfälle.

Frågor?
Prata med din avdelningsledare eller hör av dig till Hoffe
på 0736-84 15 88 eller mail chvonhofsten@gmail.com.

Mer information
Du kan läsa mer om Kopparbo genom att gå in på
www.kopparbo.com. På kårens hemsida finns
information om lägret.
Utrustningslista för sommarläger

•

Mössa/keps

•

Fick/pannlampa, om du har

Se till att allt är märkt med namn
och telefonnummer, allt packas i
ryggsäck eller mjuk väska, inte
rullväska.

•

Vantar

•

Anteckningsbok, penna

•

Halsduk

•

Några klädnypor

•

Tjock tröja

•

•

Jacka, gärna vindtät

Plastpåsar, att ha torra eller blöta
saker i

•

Sovsäck m. lakan

•

Ev. gosedjur, solglasögon,
kamera

•

Personlig medicin

•

Scoutskjorta med halsduk och
sölja, som du har på dig när du
reser till/från lägret

•

Byxor, 2 par

•

Liggunderlag/luftmadrass

•

Shorts

•

Ev. liten kudde

•

T-shirts/linnen, gärna med
”scouttryck”

•

•

Gummistövlar*

Toalettartiklar, inkl. solskyddsmedel och myggmedel och gärna
några plåster

•

Regnkläder*

•

Handduk

•

Gymnastikskor/sandaler

•

Flat och djup tallrik*

•

Bestick*

•

Mugg/kåsa*

•

Kökshandduk

•

Påse att ha matgrejorna i

•

Vattenflaska

•

Scoutkniv, om du har

•

Kalsonger/trosor

•

Långkalsonger

•

Pyjamas/nattlinne

•

Strumpor

•

Raggsockor

•

Badbyxor/baddräkt

OBS! Ta inte med elektroniska spel
eller liknande saker.
Mobiltelefoner får bo i
mobildagiset under dagarna. På
kvällen finns möjlighet att ring
hem.

* Var och en MÅSTE ha med dessa
saker, det finns inget att låna.

