
          

Lägerinformation 3
Nu har anmälningstiden för Search 2010 gått ut och vi blir ca: 75 personer(scouter och ledare) som kommer 
att komma med på detta storslagna äventyr! Känns det inte redan lite spännande att tänka på vad för sorts 
hemligheter som kan vänta ute i Dalarnas mörka skogar? Här följer lite mer utförlig information, var av somligt 
är kopierat ifrån förra lägerbrevet.  Extra viktigt är att omedelbart fylla i Hälsokortet om man inte redan har 
gjort det... eh... Nämnde jag att Hälsokorte är viktigt? Jag är nästan säker på att jag gjorde det...

Transport
Lördagen den 31/7 kl. 08:30 går bussen ifrån Träsjö-gården. Upptäckare, äventyrare och utmanare bör vara 
på plats i god tid innan.

För Spårarna, Vita örnen, (samt en del av Hajarna som valt att besöka lägret under en lite kortare tid) 
kommer bussen att avgå ifrån Träsjö-gården onsdagen den 4/8 kl. 08:30. 
Kom i tid! Ni vill inte missa bussen.

Vi åker alla hem ifrån lägret med samma buss den söndagen den 8/8 och beräknas vara tillbaka vid Träsjö-
gården ca: 17:00

Hälsokort!
Glöm inte att snarast fylla i hälsokortet!  Detta är av yttersta vikt!  Vi måste ha hälsokorten snarast! 
Särskilt viktigt är att få med storleken ni vill ha på lägertröjan så att vi kan ordna den i tid! 
Ni finner hälsokortet på kårens hemsida. 
www.trasjo.se/Lager/2010/halsokort.php  

Packlista
Förslag på packlista finns på nätet  http://www.trasjo.se/info/packlistor.php

Teknikprylar
Det finns ingen allmän möjlighet att ladda batterier på Kopparbo och all utrustning kommer att förvaras i tält. 
Vill man nödvändigtvis ha med sig mobil eller mp3-spelare så gör man det helt på egen risk och man bör 
tänka på att packa sådana saker extra vädertåligt samt räkna med att använda dem sporadiskt.

SMS
Träkvista Sjöscoutkårs egen talangjakt – Sikta mot Stjärnorna kommer även i år att hållas under lägret. 
Anmälan att deltaga i SMS görs på plats på lägret men tänk på att ordna med din egen musik på skiva/mp3 
el. dyl. Vi har massor av musik med oss men för att vara på den säkra sidan så ordnar du ditt eget innan. 

Fickpengar – lägerkiosken
Kopparbo har en lägerkiosk där vi kommer ha möjlighet att köpa glass, läsk, godis, vykort samt en del märken 
och t-shirts mm. Vi rekommenderar att ni tar med fickpengar för egna inköp. Scouten ansvarar själv för att 
hushålla med pengarna under lägervistelsen. (Kopparbos egna T-shirt kostar tex.80kr)

Fästingar och mygg
Fästingar förekommer i området men vi är inte i riskzonen för TBE. 
Mygg finns också men lyckligtvis inte i några större mängder. (mata inte myggen!)

Lägertidningen ”Läger Ferdinand”
För att besvara denna frekventa fråga: Ja! Lägertidningen kommer att, som alltid, bevaka allt som händer på 
lägret och en låda för scouternas egna bidrag till tidningen kommer att finnas så att vi inte missar något.  

Adress till lägret
Scouter på läger älskar att få post! Vill man skicka post till lägret så är adressen:
Träkvista Sjöscoutkår, ”Scoutens namn”, Kopparbostiftelsen, Kopparbo, 777 93 Söderbärke 

Frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!
Mattias Gustavsson Matte.gustavsson@gmail.com 070- 9980540
Andreas Marthinsen Avoozl83@gmail.com 070-2062265
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