
Bästa häxor, trollkarlar, scouter, ledare och föräldrar! 
 
Snart är det dags för oss att ses på Hogwarts Sommarvecka på 
Kopparbo!  
 
Mer än 200 scouter, ledare och funktionärer är anmälda och laddade 
inför sommarens höjdpunkt. I det här första lägerbrevet berättar vi 
en del av de viktigaste sakerna som ni behöver veta. Läs noga igenom 
det och kontakta lako@sollentunasodra.se om du har frågor. Mer 
specifik information om exakt tid för avfärd kommer närmare lägret. 
 
 
Lägertid 
 

Åldersgrupp 
Åldersgrupp i 

muggelscoutvärlden 
Datum för sommarvecka 

Elever 10-18 år 
(årskurs 1-7) 

Upptäckare, äventyrare  
och utmanare 

Lördag 28 juli - 
Lördag 4 augusti 

Elever 8-10 år 
(blivande årskurs 1) 

Spårare 
Onsdag 1 augusti  
Lördag 4 augusti 

Framtida elever;  
7-8 år 

Bävrar 
Fredag 3 augusti (med valfri övernattning 
till lördag 4 augusti) 

 
 
Resa dit och hem Gemensam buss från Holken till Kopparbo. Vi träffas vid Holken där du 

prickas av och packar in i bussen. Resan tar hela förmiddagen så ha gärna 
en frukt/macka och en vattenflaska med som handbagage. 
Hemresa sker på eftermiddagen 4 augusti. Förväntad ankomst till Holken är 
ca. kl. 16.00. 

  
Hälsokort Bifogat hälsokort ska fyllas i och lämnas till dina avdelningsledare eller till 

Läko. 
 
Fästingar Fästingar förekommer i hela Stockholms skärgård men även i vissa delar av 

Dalarna. Vaccinera dig gärna mot TBE om du inte redan gjort det. 
 
Boende Vi bor i tält på en gemensam äng. Scouterna bor tillsammans med sin 

patrull i tält på 5-7 personer med ledare tillgängliga i närliggande tält. 
 Om det är normal svensk sommar behövs en sovsäck med relativt låg 

komforttemperatur. Många barn fryser i de tunnare sovsäckarna även mitt i 
sommaren. Vi sover på liggunderlag, inte på luftmadrass. Detta för att 
luftmadrasser är breda och tar mycket plats i tälten, är tunga att bära samt 
att det cirkulerar mycket luft i madrassen som gör den kall att sova på. 
(Uppblåsbara liggunderlag fungerar, om scouten själv kan hantera dem, 
men är onödiga för barn) 
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Hygien och hälsa För att du ska kunna hålla dig frisk och kunna njuta av lägret behöver du 
hålla dig och dina prylar rena och torra – även om det regnar. Det är inte 
alltid lätt, men det är bra att komma ihåg: 

 Tvätta alltid händerna noga efter toalett- eller dassbesök. Det är särskilt 
viktigt när du är på läger och inte har samma bekväma liv som hemma. 

 Byt på fötter och kropp när du blir våt. 

 Stoppa inte ner våta kläder i ryggsäcken där de blöter ner allt annat. 
Häng istället genast upp det på tork. 

 Låt alla kläder som du inte använder ligga i sina packpåsar i 
ryggsäcken/väskan. Där håller de sig bäst torra och rena. 

 Solen skiner alltid i Kopparbo så kom ihåg att smörja in dig med solkräm 
efter behov! 

 
Återbud Om du av någon anledning inte kan följa med på lägret måste detta 

meddelas skriftligt. Återbetalning av lägeravgiften sker endast mot 
uppvisande av läkarintyg. 

 
Materielvård  Att vi kommit tillbaka till Holken innebär inte att lägret är slut. Förutom en 

massa härliga lägerminnen finns en hel del utrustning att ta hand om. Det 
behövs en hel del grejer för att genomföra ett läger. Alla deltagares 
föräldrar har därför ett obligatoriskt materielvårdspass efter lägret.  
 
Dessa datum gäller preliminärt: 
Tälthängning 4:e augusti klockan 16 
Tältvikning 5:e augusti klockan 15 
Materialvård 6:e, 7:e, 8:e och 9:e augusti klockan 18-21 
Länk med möjlighet till anmälan skickas ut närmare lägret. 
Spårare representeras av sina föräldrar, Upptäckare tar med sig en förälder, 
Äventyrare och Utmanare kommer själva och jobbar. 
Se till att komma i tid, vi börjar kvällen med en kort samling för att dela upp 
arbetsuppgifterna och visa hur sakerna skall tas om hand och var de ska 
förvaras. 
 

Telefon Vi rekommenderar att scouterna lämnar telefonen hemma för att kunna 
hålla lägret mobilfritt. Det är svårt för ledarna att hantera eventuell 
hemlängtan från någon som smyger undan och ringer själv. Behöver en 
scout ringa gör vi det gemensamt från en ledares telefon.  

 
Behöver du nå någon på lägret går det bra att kontakta lägerledningen  
(vi återkommer med kontaktuppgifter närmare lägret). 

 
Adress Scoutens namn 
(Det är kul att få post  Sollentuna Södra Scoutkår 
på lägret!) Kopparbostiftelsen 

Kopparbo 1 
777 93 Söderbärke 

 
Klädsel för resan Scoutskjorta eller tröja med kårhalsduk 

Rejäla skor 
I övrigt efter väder 

  



Utrustning 
 
Scouten ska kunna bära sin packning själv från bussen till lägerplatsen (och sen tillbaka samma väg 
när vi ska hem) så packningen får varken vara för stor eller för tung. Packa i ryggsäck. Ta även med en 
mindre ryggsäck som handbagage. 

 För att kunna hitta sakerna lättare i ryggsäcken, rekommenderar vi att packa i olikfärgade 
packpåsar eller plastpåsar. 

 Allt utom liggunderlag ska få plats i ryggsäcken. Saker som hänger utanpå fastnar lätt eller 
lossnar. 

 Märk allt du vill få tillbaka, speciellt sådant som du hanterar och kanske lägger ifrån dig utanför 
tältet t.ex. matsaker, ytterkläder. 

 
Alla scouter packar själva. Tänk på att för yngre scouter kan packningen ta gott om tid, men det är 
mycket värt att ha packat själv. Både för att veta vad som är med och var det ligger och även för att 
kunna få med allt igen på hemresan. Behöver en förälder hjälpa till så ska denne stötta, inte packa. 
 
Det är också viktigt att scouten själv kan hantera den utrustning som är med. Både vad gäller packa 
upp, använda och packa ihop. Det innebär att man hemma kan behöva öva på att hantera t.ex. 
avancerade liggunderlag eller smarta tallriks-/bestickslösningar om ni väljer att scouten har med 
sådant. 
 
Packlista 
 Gummistövlar 
 Ev. lätta skor för spring ut och in i tältet, 

t.ex. foppatofflor 
 Regnställ, i skick så det håller dig torr en 

heldag i ihållande regn 
 T-shirt, flera ombyten 
 Underkläder, flera ombyten 
 Strumpor, flera ombyten 
 Tom (plast)påse till smutstvätt 
 Varm tröja 
 Underställ, byxa och tröja 
 Byxor  
 Shorts 
 Keps eller solhatt 
 Mössa och vantar 
 Handduk för bad 
 Badkläder 
 Liggunderlag (ej luftmadrass) 
 Sovsäck (OBS! Tillräckligt varm) 
 Kramdjur – Obligatoriskt 
 Nattdräkt 

 Tvål, tandborste, tandkräm, handduk mm 
 Solskydd (minst faktor 20) 
 Myggmedel 
 Papper och penna 
 Klädnypor 
 Plåster 
 Ficklampa/Pannlampa med nya batterier 
 Vattenflaska (i handbagaget på bussen) 
 Matpåse (gympapåse el dyl. så håller man 

ihop sakerna i matkön)  
med följande innehåll: 
* Djup tallrik i plast 
* Mugg/kåsa 
* Matbestick 
* Diskhandduk 

 Bra att ta med är också klocka, 
reservglasögon om du använde glasögon 
och ev. lägerbålsfilt 

 Trollstav (om du inte har, kommer det 
finnas möjlighet att besöka 
Diagongränden under lägertiden) 

 
 
Ta INTE med:  
 Nötter. Av allergiska skäl är det viktigt att inga nötter eller jordnötter finns på ön. Ta inte med 

eget godis om du inte kan garantera att det är helt fritt från nötter och jordnötter, eller spår av 
dessa. 

 Telefon, elektroniska spel eller liknande 


