OBSERVERA!!!!
För lägerdeltagarna boende i husvagn eller tält, kan uppställningsplats inte ordnas förrän
tidigast fredag den 15 juli efter kl. 14.00 och mot en extra avgift av 200:-/dygn/husvagn.
Tag med jämna pengar.

PM TILL RIESENLÄGRET 2022 FÖR SRSK:s MEDLEMMAR PÅ KOPPARBO
Vi hälsar Dig hjärtligt välkommen till Riesenlägret i Kopparbo.
Det är vi alla på lägret som måste hjälpas åt för att lägret ska bli som vi önskar. Kanske är just Du den vi söker som
kan hjälpa till med något. Hör av dig!

OBS!

När Du kommer till lägret måste du anmäla dig., Kom ej senare än kl. 20 fredag eller lördag, och ej senare
än kl. 17 söndag. Då det är klart, blir du anvisad en uppställningsplats för tält eller husvagn av våra
parkeringsvakter.
Registrering sker i PUB-tältet, lördag kl. 16-18 för er som anländer fredag och lördag.
För er som anländer lördag och söndag, är registreringen på söndag mellan kl. 16.00-18.00.
Visa upp DITT MEDLEMSBEVIS, eller kopia på betalning, samt Dina hundars registreringsbevis och
vaccinationsintyg.

Eluttag för husvagnar finns ej, men tillgång till el för laddning av batteri finns.

Ni som har beställt lunch, glöm ej att ta med tallrikar, glas, knivar och gafflar.
För Dig som bor inomhus, gäller att Du medför egna sängkläder och utrustning till hunden (filt, mat, vattenskål osv.)
Lägret filtar får ej medtagas utomhus. Hundar får ej vistas i sängen (inomhus) och ej ligga på lägrets filtar.
Intresserade av pälsvård uppmanas att ta med sig egen utrustning (maskinsax, saxar, trimknivar, kammar mm).

************************************************************
LÄGRET ÖPPNAS SÖNDAGEN DEN 17 JULI KLOCKAN 12.00

Kl. 19.00 invigning av lägret, vid scenen bakom ladan vid stora röda tältet. Var god respektera tiden för invigning,
så att ni har fått er husvagn eller tält uppställt före kl. 17.00.
Lägerkommittén informerar om lägret, svarar på frågor och presenterar ledarna för de olika aktiviteterna. Kvällen
avslutas vid brasan, där vi bjuder på grillkorv och får chansen att bekanta oss med varandra.

OBSERVERA ATT DU MÅSTE ANMÄLA DIG TILL VÅRA PARKERINGSVAKTER INNAN DU SLÅR UPP DITT TÄLT
ELLER PARKERAR DIN HUSVAGN.
För ytterligare information kan Du ringa Anita Angelryd, 070-9594014, Micke Abrahamsson 070-5212735,
Anders Jansson 070-5291728 eller Kicki Thuring 070-8917558
Telefonnumret till lägret är: Kopparbo, 0240-320 27, och i nödfall även 0240-320 20. (Telefonmeddelanden kommer
att sättas upp på anslagstavlan vid ladan vi PUB-tältet).
För allas vår trivsel och med hänsyn till hyresvärden och framtida läger, ber vi er noggrant följa de anvisningar som
finns bilagt, och att använda sunt förnuft. (Naturvårdsverkets anvisningar gäller).
Hjärtligt välkommen!

Lägerkommittén
SPONSRING !!

Vi tackar alla som bidrog med vinster till lotterierna tidigare år, och hoppas på bidrag i år igen, stort som smått.

ANVISNINGAR FÖR RIESENLÄGRET

Hela lägerområdet inkl gemensamma lokaler och toaletter städas kollektivt före avresa. Städuppgifter
fördelas på lägret. Kontakta lägerkommittén för anvisning av städuppgifter.

Städning av husen, måste ske senast förmiddagen söndagen den 24 juli!

Eldning får endast ske på därför avsedda platser och efter medgivande från lägerpersonalen.
SLÄCKREDSKAP skall finnas tillgängligt.
Håll rent i lägret! Papper, burkar, fimpar, ja allt skall kastas i de framställda containrarna.

Rastning skall ske på därför avsedda områden. Allt hundbajs även från närbelägna skogs- och
promenadvägar, liksom ängar, stränder osv förpackas i plastpåsar (typ bajspåsar) och kastas i de
framställda sopsäckarna.
Inga okopplade hundar i lägret, angränsande områden eller träningsmarker.
Gå ej fram till uppkopplade hundar.
Vid in och utfart i lägret, kör försiktigt! Tänk på barn och hundar!
Sitter hunden i bilen, se till att ventilationen är god och att det inte blir för varmt i bilen. Placera hunden, så
den får möjlighet till skugga.
Sitter hunden bak i combibilar, se till att grindarna (eller luckan) är stängda, om bilen är placerad så att
barn, vuxna eller hundar kan komma i närheten.
Privatekonomiska affärer eller tjänster får ej förekomma, utan lägerkommitténs medgivande.
Tider för försäljning från Kopparbos lägerkiosk resp av hundartiklar på lägret meddelas på
informationsmötet.
Schemaändringar och meddelanden vilka rör lägerdeltagarna anslås på den centralt placerade
informationstavlan vid PUB-tältet. Önskar Du få fram meddelande om något som rör lägret eller
lägerdeltagare, ta kontakt med lägerkommittén eller det ambulerande lägersekretariatet.
Boende i husvagnar och tält, hänvisas till diskplatser och toaletter, som finns ute i lägerområdet.
Latrintömning får endast ske på anvisad plats.
Lägerkommittén skall kontaktas innan Du lämnar lägret för avresa.

LÄGERKOMMITTÉN

