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Kostnader för en vecka i rymden
Kostnaderna för en vecka i rymden är precis samma 
som framgått tidigare, här kommer bara en liten 
påminnelse. Kostnaderna för en rymdvecka är olika 
beroende på om du stannar hela veckan eller bara 
halva. För en hel vecka är kostnaden 1 850 kronor 
per scout och för de scouter som är med halva 
veckan är kostnaden 950 kronor per scout. Kom 
ihåg att kostnaderna endast avser lägerveckan, inte 
resan dit och hem. Resorna tur och retur ansvarar 
din scoutkår för.

Programpass under rymdveckan
Under rymdveckan kommer det att erbjudas 
ett antal fasta aktiviteter som alla kårer kommer 
att få genomföra. Dessa kommer att vara sjö, 
klättring, vaskning av månguld, trapperspår 
och rymdlaboratorium. Under lägret kommer ni 
också kunna genomföra många andra aktiviteter/
programpass som kommer att vara bokningsbara 
från och med lägerstart. De bokningsbara 
programpassen kommer att presenteras närmare i 
kommande rymdpost. 

Programpassen på lägret kommer att börja klockan 
9.00 med uppehåll för lunch mellan 12.00 och 13.30. 
Därefter kommer eftermiddagspassen att pågå till 
17.00. Vissa aktivitetspass går även kvällstid mellan 
18.30 och 19.30. Under lägret kommer det att 
finnas möjlighet till spontana aktiviteter där du kan 
umgås med gamla och nya vänner, bada eller kanske 
träffa en eller annan utomjording. För att få delta i 
sjöaktiviteterna måste du kunna simma 200 meter.

Kopparbo Space Center, torsdagen den 24 januari 2013
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Hej Spejs!
Kopparbo Space Center, 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. 

För nästan ett år sedan blev Dr. Pol Wolle-Abend, 
på uppdrag av den internationella scoutrörelsen, 
uppskjuten i rymden för att sprida scouternas tankar 
och ideal i universum. Ett nödrop har fångats upp och 
under perioden 27 juli till 3 augusti i sommar genomför 
scouterna en avgörande räddningsaktion, Space Camp.

Definitivanmälan har anlänt!
Den 15 januari öppnade definitivanmälan till lägret. 
Det är möjligt att anmäla sig fram till den 15 april 
och hela SpaceCrew ser verkligen fram emot just 
din kårs anmälan. Definitivanmälan är en färdig excel-
fil som fylls i av kårens kontaktperson, observera 
att det är flera flikar. Både definitivanmälan för kår 
och anmälningsblanketterna för enskilda deltagare 
finns på hemsidan www.dalacamp.se under fliken 
definitivanmälan. Den ifyllda excel-filen skickas sedan 
till anmalan@dalacamp.se

Ett desinformativt alienmeddelande
Tidigare smög sig ett desinformativt alienmeddelande 
in bland uppgifterna gällande lägrets längd för 
halvveckan. Såklart ska halvveckan vara mellan den 
31 juli och den 3 augusti och oavsett tidigare datum 
är det dessa som gäller. Vi ber verkligen om ursäkt 
för detta och har gett infoalien en uppläxning. Så alla 
spårare, välkomna 31 juli till 3 augusti.

http://www.dalacamp.se/
mailto:anmalan@dalacamp.se


Specialutrustning
Till lägret bör varje patrull ta med en PET-flaska för 
att under veckan bygga en egen raket att tävla med i 
grenarna träffsäkerhet, längdskjutning och snyggaste 
raket. 

Det finns två saker som bör förberedas och planeras 
innan lägret. Det första är en nödsignalsgenerator. 
Denna nödsignalsgenerator kommer att behövas 
under lägret för att snabbt kunna skicka nödsignaler 
under dygnets alla timmar. Multifunktionsgeneratorer 
är att föredra. Tips på funktioner:

Den andra saken som kan behöva planeras lite i 
förväg är en portal. Under marknadskvällen kommer 
SpaceCamps tre spaceigaste portaler att utses för 
att senare presenteras under avslutningslägerbålet. 
Här har ni i kåren fria händer att med ljud, ljus, 
kreativitet m.m. skapa en portal som visar vem som 
härskar i den här galaxen...

Troopers
För att kunna genomföra SpaceCamp så behöver 
vi en hel del Troopers. Eller med andra ord, många 
fantastiska funktionärer. Än är det inte för sent att 
bli en del av SpaceCamps egna Troopers. Visst 
vill du vara med och genomföra sommarens bästa, 
fränaste, roligaste och mest spaceade scoutläger? 

Som Trooper måste du vara född 1997 eller tidigare 
och du kan välja inom vilket område eller med 
vilken aktivitet som du önskar jobba. Det finns även 
möjlighet för ditt utmanarlag att anmäla sig som en 
grupp. Alla Troopers kommer att bo på Area 51, 
SpaceCamps egen funktionärsby. 

Du hittar mer information på www.dalacamp.se 
under fliken funktionär. Håll också utkik på hemsidan 
och facebooksidan, där kommer det snart att dyka 
upp mer information om de olika rymduppdragen du 
kan söka till. SpaceCamp kommer att behöva just 
dig, så tveka inte med att ansluta dig till styrkan av 
Troopers!

Rapportera om din kårs förberedelser
Hur förbereder ni er i kåren inför SpaceCamp? Både 
vi i SpaceCrew och alla andra vill gärna veta! Maila 
era bilder och information till paulina@dalacamp.se 
så kan det komma att publiceras på SpaceCamps 
facebooksida eller hemsida. Ni kan också göra ett 
inlägg med hashtaggen #spacecamp.

Kom ihåg att besöka hemsidan www.dalacamp.se,
följ oss på Twitter och Instragram @Dalacamp8. Gilla 
oss på facebook www.facebook.com/dalacamp8 så 
får du den senaste informationen!

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.

Lägerdatum 
27 jul - 3 aug 2013
(Spårare 31 juli - 3 aug, funktionärer 26 juli - 4 aug)

Plats 
Kopparbo ( www.kopparbo.com ) Kom och upplev 
våra djupa skogar och höga berg, Kopparbo ligger på 
gränsen mellan Dalarna och Västmanland

För vem? 
Alla som vill, oavsett förbund, tillhörighet och härkomst

Definitivanmälan
Definitivanmälan är öppen sedan den 15 januari 2013

Sista anmälningsdag 
Den 15 april 2013 stänger vi anmälningssidan

Kostnad
Lägeravgift: 1 850 kronor per scout för helvecka. För 
de scouter som är med halvvecka, onsdag till lördag är 
avgiften 950 kronor per scout. (funktionärer 450 kronor)

• Ljud
• Ljus
• Rök

• Ökad synlighet
• Ökad osynlighet
• Färg
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