Sommarläger 2019 i samarbete med

Välkommen till Kopparbo!
En lägervecka (måndag – lördag) på Kopparbo för barn 10-15 år (årskurs 4-8)
V 26 (24-30 juni)
V 27 (1-6 juli)
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Välkommen!
Välkommen att ansöka till sommarläger, via din lokala Majblommeförening, på underbara Kopparbo
Scoutgård.
Där får du chansen att uppleva äventyr, testa klättring, lär dig knyta armband, bada, paddla, grilla
över öppen eld, sjunga och leka runt en lägereld och lära känna nya kompisar, kanske för livet.
Vi kommer att ha program varje dag, så den ena dagen skiljer sig från nästa dag. Det kommer vara
full fart och du kommer somna skönt.
På varje lägerperiod kommer 24 barn och ungdomar få uppleva somriga äventyr. Vi kommer dela
upp deltagarna i patruller om 8 personer i varje grupp. Till patrullen knyter vi två stycken anställda
ledare.

Några ledare

En typisk dag på sommarlägret
07.00 väckning
07.30 bädda sängen och förbered dig för dagen.
08.00 frukost
08.45 frukost klar, borsta tänder och förbered dig för dagen.
09.00 första aktivitet för dagen
12.00 lunch
13.00 andra aktivitet för dagen.
14.30 mellanmål
15.00 fortsatt aktivitet
17.00 middag
18.00 tredje aktivitet för dagen
19.30 börja avsluta för dagen
20.00 kvällsfika
21.00 läggdags
22.00 tyst i huset och på anläggningen
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En typisk vecka för Majblommerläger ser ut som följande.
Dag 1 välkommen, lunch, genomgång av Kopparbo scoutgård, var du sover, regler, första
aktivitet (ankomst innan lunch)
Dag 2 bada, samarbetsgläntan, låga lagbanan.
Dag 3 naturrum, klättra på klätterväggen, elda, grilla korv.
Dag 4 pionjärspår, geocaching, knopar, lägerbål (sång och lekar runt lägerelden)
Dag 5 paddla, till andra ön, bada, laga mat i stormkök, skriva kort,
Dag 6 Höga lagbanan, Jacobs stege, backklättring, avslutning (hemresa efter lunch).
Vill ni läsa mer om våra aktiviteter så titta på vår hemsida www.kopparbo.com/aktiviteter

Stranden

Mat
All mat ingår och det är tre måltider plus mellanmål och kvällsfika. Om det är något scouter är bra
på är det att äta, ofta och gott. Vi har möjlighet att erbjuda de vanligaste specialkosterna, du kan
läsa mer om detta på hemsidan. Om du har mer önskemål kan vi lösa detta mot en högre avgift.

Sova
Vi sover i sovsalar, vanligen i våningssängar. Lakan medtages av deltagarna (lakan, örngott och
påslakan). Minst två ledare kommer att sova i, eller i anslutning till, respektive sovsal.

Packning
Information och packlista finns på hemsidan. Packlista och övrig information kommer att sändas ut
till alla deltagare i slutet av april.
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Lägerbod
På Kopparbo finns en lägerbod. I lägerboden kan man handla glass, godis, vykort, läsk, kläder,
märken, kåsor, tröjor, sporkar, raggsockor, powerbanks, tändstål m.m. Se till att ta med fickpengar.
Betalning kan ske med kontanter, kort eller Swish.

Mobiltelefon
Sommarläger på Kopparbo är mobiltelefonfritt. Om man har med sig egen mobiltelefon lämnar man
in den till ledarna. Föräldrar kommer få ett telefonnummer till ledarna som kan användas vid behov.
Mellan 20:00-21:00 är det telefontid då man kan ringa hem.

Transport till Kopparbo
Till Kopparbo kan man åka bil. Om man kommer med buss eller tåg så åker man till Söderbärke där
man blir hämtad med minibuss av Kopparbos personal.

Välkomstkitt

Välkomstkitt till lägerdeltagare består av T-shirt, 2 st vykort, 2 st frimärken, 1 st penna, vattenflaska.

Utanför lägerboden
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Kontaktinformation
Mer information om sommarläger på Kopparbo hittar du på vår hemsida. Om du vill veta mer så kan
du kontakta oss enligt nedan.

Bokning och frågor
E-post för frågor

sommarlager@kopparbo.com

Telefon för frågor

073-9894939

Anmälan sker via hemsidan

www.kopparbo.com/sommarlager

Kostnad

Kostnad för en lägervecka

5 900 kr (transport till Kopparbo ingår ej)
Anmälan och avbokningsregler se hemsidan.

Till anläggningen
Hemsida

www.kopparbo.com/sommarlager

Adress

Kopparbostiftelsen
Kopparbo 1
777 93 Söderbärke

Telefon till Kopparbo

0240-320 20 (endast under säsong maj-september)

E-post till Kopparbo

kopparbo@kopparbo.com

Vy över delar av Kopparbo

Jacobs stege
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