
Hedemora Scoutkår kommer till sommare 2013 åka på scoutläger i kopparbo, Space Camp. 
Boka in 27 Juli – 3 Aug för att rädda vår scoutmonaut som fastnat uppe i rymden. 
Spacecamp utspelar sig i realtid och med gemensamma krafter måste vi rädda Dr Pol 
Wolle-Abend tillbaka till jorden. 

Vad är Dalacamp? 
Dalacamp genomförs för åttonde gången och första gången var 1977, det har varit olika tema varje 
gång och den här gången ska vi vara i rymden. 
Dalacamp 8 är ett läger där vår arena skogen och rymden blir ett. Spacecamp utspelar sig i realtid och 
med gemensamma krafter måste vi rädda Dr Pol Wolle-Abend tillbaka till jorden. Scouterna kommer 
att få prova massor av äventyr och aktiviteter i skogen, i “rymden” och på sjön. Den 27 Juli – 3 
augusti beräknas ca 1500 scouter ta sig till Kopparbos lägerområde i södra Dalarna. Kopparbo ligger 
beläget vid Malingsbosjön. 
Vi har många fasta program men inför detta lägret har vi satt upp ett Spacelab där barnen kommer 
att få lära sig mer om rymden och få prova på massor av olika aktiviteter.  

Deltagare 
Spårarscout (8-9 år) Ditt barn är deltagare på lägret halva veckan, 31 juli – 3 augusti.  
Upptäckarscout (10-12 år) Ditt barn är deltagare på lägret hela lägerveckan, 27 juli – 3 augusti. 
Äventyrarscout (13-15 år) Ditt barn är deltagare på lägret hela lägerveckan, 27 juli – 3 augusti.  
Utmanarscout (15 år och äldre) Ditt barn är deltagare på lägret hela lägerveckan, 27 juli – 3 augusti. 

Kostnad 
Lägeravgift 1 850:-/scout för en helvecka.  
För de scouter som är med halvvecka, onsdag till lördag, är avgiften 950:-/scout. 
Det går att söka bidrag till lägeravgiften via majblommefonden:  
http://www.majblomman.se/Att-soka-bidrag/ 

Sista anmälningsdag:                 
Den 1 april. Anmälan görs till din scoutledare.  
OBS!!  
Detta är den sista dagen vi måste ha in erna amnälan, vi tar ej emot anmälning efter detta datum. 

Övrigt 
Det finns utrustning så som, sovsäck och liggunderlag att låna av kåren. Hör av dig till någon av oss 
ledare så hjälper vi dig.  
 
Om ni har frågor höra av er till någon av oss ledare. 

 

Scouthälsningar / Hedemora scoutkårs Ledare 

http://www.majblomman.se/Att-soka-bidrag/


Detta har hänt hitils.. 

…Kopparbo Space Center, onsdagen 21mars 2012. Kl.20.51… 

Markpersonalen på rymdcentret lyssnade intensivt på det enformiga rymdbruset efter tecken på 
liv. Det hade gått 19 timmar sedan Dr Pol:s sista rapport. De gigantiska parabolantennerna 
roterade envist dygnet runt för att kunna snappa upp eventuella livstecken. Ingenting. 

 

Plötsligt vaknade en datorskärm till liv. Ett suddigt, upphetsat ansikte skymtade genom bildbruset. 
Det var Dr Pol! Ljudet kopplades snabbt in och hans röst gick ut genom högtalarna: 

-Mayday, Mayday, styrraketerna är ur funktion, Vi är på kollisionskurs med en oidentifierad planet 
bakom månen…vi har ingen kontroll! Vi måste… 

Meddelandet bröts och datorskärmen blev åter svart. Markpersonalen vände nervöst sina blickar 
mot stationschefen som pratade upphetsat i telefon. Han lade på luren, stod tyst och tog sedan 
upp en mikrofon. Hans röst ekade genom högtalarsystemet: 

–Krisläge, krisläge! All stationspersonal ska omedelbart infinna sig för genomgång i 
sammanträdesrummet.  

All personal var samlad och stationschefen gick upp framför storbildskärmen. Alla tystnade och 
han började prata: 

–På uppdrag av den internationella scoutrörelsen, sköts Dr Pol Wolle-Abend upp från Powell Space 
Center i Falun den 9 februari 2012. Hans uppdrag var att sprida scoutrörelsens tankar och ideal i 
universum, men har sedan 19 timmar rapporterats som saknad. Ett nödrop fångades precis upp 
från expeditionens kapsel och det verkar som om de försökt att nödlanda på Rusirius, en 
skogsbeklädd planet bakom månen.  

KSC kallar därför världens alla scouter till en samlad räddningsaktion för att rädda Dr Pol Wolle-
Abends expedition. Vi har dock ett problem. Deras proviant räcker, med strikt ransonering, till den 
27juli 2013 och det är därför oerhört viktigt att vi får en räddningsstyrka på plats innan dess. Alla 
närvarande är alltså från och med nu medlemmar i räddningsstyrkan vars uppdrag är att hitta och 
undsätta Dr Pol:s expedition på planeten Rusirius! 

 

 

 

 


