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Om en muterad Loyar utsätts för UV-strålning i 
nacken framträder ett tydligt ”L”. Ett bra tips som kan 
underlätta Loyarspaning är att kåren tar med sig en 
eller flera UV-lampor för att kunna avslöja muterade 
Loyarer och bedragare.

Stargate
På en okänd plats på lägerområdet har första 
räddningspatrullen som nu är på plats upptäckt 
portalen ”Stargate”. Stargate är en teleportstation 
som upptäckts på lägerområdet. Under lägrets gång 
finns det risk för att det blir baksug i portalen. Vid ett 
baksug kan Loyarer komma att strömma in genom 
portalen och det är då upp till alla scoutmonauterna 
att fånga in Loyarerna. Loyarer tål inte kroppskontakt 
med människor utan fångas enkelt in genom att 
scoutmonauterna bildar kedja och för Loyarerna 
tillbaka till portalen.

Den muterade varianten av Loyarer, som infiltrerat 
räddningsexpeditionen och gömmer sig i mänsklig 
skepnad på lägerområdet fungerar inte som de 
vanliga Loyarerna. Därför är det extra viktigt att 
informera om eventuella muterade Loyarer som 
iakttagits. De muterade Loyarerna är inte farliga för 
scoutmonauterna eller räddningsexpeditionen, men 
vi bör hålla ett vakande öga på de Loyarer som finns 
i mänskliga former ibland oss. 

Portalen Stargate är som ni förstår inte helt pålitlig, 
därför har vi kontakt med ett antal framstående 
diplomerade teleportalingenjörer för att försöka 
få ordning på den. Förhoppningsvis kan Stargate 
användas för att transportera hem Dr. Pol när och om 
han hittas. Hur och när teleportalingenjörerna kommer 
dyka upp för att reparera Stargate återstår att se.

Kopparbo Space Center, den 3 juni 2013
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Hej Spejs!
Ryktet gick om att klassificerad information gällande 
livsformerna på Rusirius snart skulle avslöjas. 
Markpersonalen väntade spänt på information, fanns 
det livsformer på Rusirius? Vad visste och tänkte 
dessa om scouting? 

Dubbeldörrarna slogs plötsligt upp och 
stationschefen uppenbarade sig i rummet, han 
började tala med en darrig röst...

Enligt uppgifter från den Internationella Rymdstyrelsen 
har man lyckats lokalisera diverse livsformer på 
skogsplaneten Rusirius, livsformer som går under 
namnet Cirruser. Det är omöjligt att veta vad 
Cirruserna tycker och vet om scouting, det kan inte 
uteslutas att vissa av Cirruserna har en ond och 
illvillig inställning till scouting. Det är därför viktigt att 
så många Scoutmonauter som möjligt deltar under 
räddningsexpeditionen, ni kommer alla behövas i 
styrkan med uppdrag att rädda Dr. Pol Wolle-Abend.

Cirruser
På planeten Rusirius rör sig ett antal hittills kända 
livsformer som går under namnet Cirruser. Vissa 
av dem tros vara intresserade av scouting men alla 
kanske inte är välvilligt inställda. 

Två typer av Loyarer vet man med säkerhet existerar. 
Det finns vanliga Loyarer och muterade Loyarer. Den 
vanliga varianten har inte tagit närkontakt men den 
muterade varianten har med största säkerhet infiltrerat 
räddningsexpeditionen i mänskliga förklädnader. En 
populär förklädnad hos de muterade Loyarerna är 
som scoutledare... så var på er vakt! De muterade 
Loyarerna är ofarliga men kan smida hemliga planer. 
Hemliga, obekräftade källor anger att muterade 
Loyarer kan avslöjas genom att scoutmonauter lyser 
dem i nacken med UV-strålning. 



Christer Fuglesang
Spacecamp är stolta att med glädje kunna presentera 
att de nu är klart, Christer Fuglesang - Sveriges första 
och enda astronaut besöker SpaceCamp 2013. 

Under torsdagen, den 1 augusti, besöker Christer 
Fuglesang SpaceCamp för att berätta om sitt äventyr 
i rymden och svara på era frågor. SpaceCamps 
deltagare och alla andra som vill är välkomna att vara 
med om denna unika och fantastiska upplevelse. För 
SpaceCamp och alla inblandade är detta en stor 
ära och ett unikt tillfälle. Har du en rymdig fråga till 
Christer? Maila den i så fall till lajka@dalacamp.se, 
frågorna hamnar på SpaceCamps pressavdelning. 
Christer Fuglesang kommer att svara på så många 
frågor han hinner under torsdagen. Vill ni läsa ännu 
mer så klicka in på Rymdstyrelsens hemsida
www.rymdkanalen.se eller www.christerfuglesang.com 
Vi säger: Galaxer i mina braxer, Christer Fuglesang 
kommer till SpaceCamp! 

Hej Spejs! 
Ni har väl lagt märke till SpaceCamps officiella 
hälsningsfras “Hej Spejs”? UNIVERSiell fras för ”hej” 
och ”hejdå”, något som alla rymdvarelser förstår. 

Första gången vi säger ”Hej Spejs” är när ni alla 
anländer till SpaceCamp på inryckningsdagen den 
27 juli 2013. Efter kl.10.00 och under hela dagen 
är ni välkomna att checka in på Kopparbo. Vid 
incheckningen kommer ni få möjlighet att justera 
antalet deltagare. Vägbeskrivning hittar ni på 
www.kopparbo.com under fliken kontakt/hitta hit. 
Kanske har räddningsexpeditionen lyckats och Dr. 
Pol Wolle-Abend är räddad, men oavsett detta är det 
dags att bestiga rymdfarkosterna för hemfärd den 3 
augusti. På utryckningsdagen kan ni checka ut efter 
kl.10.00. Vi säger ”Hej Spejs” innan ni alla lämnar 
Kopparbo och åker vidare ut i universum.

Du vill väl vara Trooper?
Vill du testa på livet som funktionär? Glada nyheter, 
fortfarande finns chansen att åka som funktionär, eller 
som det heter på SpaceCamp, Trooper, under lägret. 
SpaceCamp behöver dig! Läs mer om hur det är att 
vara funktionär, alla grymma funktionärsområden och 
anmäl dig som Trooper på www.dalacamp.se/funk 

Mer om nödsignalsgeneratorn
I Rymdpost 1.0 skrev vi lite om 
nödsignalsgeneratorn. Nödsignalsgeneratorn är en 
mackapär som kommer komma väl till användning 
under lägret. Om och när Dr. Pol Wolle-Abend 
hittas kommer nödsignalsgeneratorerna vara 
enda chansen att kalla på undsättning. Varje kår 
behöver ha med sig minst en nödsignalsgenerator 
till SpaceCamp som ska medföras till 
avslutningslägerbålet. Generatorn ska:

Tänk efter ordentligt så att er nödsignalsgenerator 
är bra och säker, allt som eventuellt är farligt eller 
riskabelt lämnar vi hemma.

Quazaar Bazaar
Under torsdag kväll på lägerveckan kommer kvällen 
ägnas åt en rymdmarknad - Quazaar Bazaar. Kårerna 
och byarna kan boka plats på marknaden från och 
med söndag på lägerkansliet.

Rymdflygning, stjärnsmällar, polkapopps, kometfaser 
och tyngdlöskaruseller, det mesta kommer du att 
kunna hitta på Quazaar. Er kår/by kan saluföra 
allt från klassiska scoutupplevelser till rymdskrot, 
det är bara fantasin som sätter gränserna. En 
spacekonstutställning kanske skulle vara något? Det 
här är er möjlighet att tillsammans med oss skapa 
sommarens häftigaste scoutupplevelse.

Vill ni använda betalningsmedel är det svenska 
kronor som gäller, allt enligt scoutrymdfördraget 
(Esrange 2013:211). Det eventuella överskottet 
kommer att gå till ett välgörande ändamål.

Under marknaden kommer en tävling att genomföras 
där kårerna har möjlighet att visa sin skicklighet i 
raketkonstruktion och ballistik. Kvaltävlingar kommer 
att genomföras tidigare under veckan, ytterligare 
information kommer att erhållas på plats. Kom ihåg 
att ta med minst en PET-flaska (1,5 liter) per kår.
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• inte behöva strömsättas externt men
   kan drivas av sol/vind/vatten/batteri
• ej generera skadliga ljudnivåer
• vara bärbar/kånkbar 500 meter
• ha bra funktioner som ljud, ljus och gälla färger



Stjärnornas natt
Kvällen då ni tindrar ikapp med universum! Under 
onsdagskvällen kommer det att arrangeras en öppen 
scen där ni har möjlighet att framföra sketcher, sånger 
och danser. Bidragen bör hållas kort, sikta in er på 
under fem minuter per genomförande. Anmälan 
till stjärnornas natt skall lämnas in till lägerkansliet 
senast onsdag lunch.

UFOriskt program
Under lägerveckan kommer deltagarna få göra många 
roliga programaktiviteter. Det som bör nämnas här är 
textiltryckeriet. Där kan alla scoutmonauter fixa till sina 
rymddräkter. Ta med något i tyg som du vill trycka 
på: ett par byxor, en tröja, eller varför inte mormors 
finduk? Äventyrsscoutmonauterna kommer under 
veckan att fara ut på expeditionshajkrymdfärd. Mer 
info om den kommer upp på hemsidan inom kort.

Ceremonier och andakter
På lägret kommer det att finnas en präst på plats. 
Det finns alltså möjligheter att ordna olika typer av 
ceremonier och andakter tillsammans med henne. 
Kopparbo Space Center har sin egen lägerkyrka 
ute i det fria. Kontakta gärna Dalacamp 8 om du vill 
arrangera något på lägret. Allt från Gudstjänst till 
giftemål kan vi troligtvis arrangera. 

Internationella gäster
Vi kommer ha flera utländska scouter med på 
lägret, bland annat kommer det två scoutledare från 
Tunisien. De vill gärna knyta kontakter med en svensk 
scoutkår som de kan bo ihop med under lägret och 
förhoppningsvis även ha ett utbyte med framöver. 
Visst vore det en kul grej för din scoutkår? Om du 
är intresserad eller vill veta mer, skicka ett e-post till 
international@dalacamp.se

Var alltid redo!
Alla definitivanmälda kårer kommer att få både 
Rymdpost 1.0 och 2.0 mailat till kårens kontaktperson 
under en snar framtid. Kika gärna in på hemsidan för 
att läsa Rymdpost 1.0 och 2.0. Det hittar du på
www.dalacamp.se/doc Håll utkik på hemsidan, där 
kommer framöver mer information om SpaceCamps 
program, programpass och aktiviteter läggas ut. 

Inget Spacecamp utan...
Våra fantastiska samarbetspartners och sponsorer! 
SpaceCamp anordnas i samarbete med 
Rymdstyrelsen för att främja kunskapen om rymden 
hos ungdomar. Tack vare Rymdstyrelsen kan vi 
göra SpaceCamp till ett ännu roligare läger för alla 
scouter. Tillsammans med Rymdstyrelsen kommer 
SpaceCamp att bjuda på en och annan överraskning. 

Framtidsmuseet i Borlänge är en annan av 
SpaceCamps samarbetspartners. Vi har 
Framtidsmuseet att tacka för att SpaceCamp 
kommer ha tillgång till kunskap, material och 
utrustning som få får ta del av. Många har säkert 
varit på Framtidsmuseet och fått lära sig om 
bland annat rymden och universum och nu får 
även alla scouter på SpaceCamp möjligheten. På 
SpaceCamp ger Framtidsmuseet oss möjligheten 
till fantastiska programpunkter, övningar, upplevelser 
och experiment. 

Att sprida kunskapen i rymdspace har vi fått hjälp 
från olika företag. Abakus har hjälpt till att skapa den 
grafiska profilen för SpaceCamp. Bland annat har 
Abakus gjort det spaceiga lägermärke som kommer 
att pryda era scoutskjortor och finnas kvar som 
minne av lägerveckan. Norling Skylt har vi att tacka 
för SpaceCamps fina banderoll, skyltar och roll-ups 
som bidragit till att SpaceCamp syns även utanför 
cyberspace. Mitt i cyberspace har Björn Tanered på 
jaggu.se fixat vår UFOriska hemsida. 

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.
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