
Hej! 

Här kommer lite information inför 24h lägret & KM 3/Stippen den 13-14/5. 

 

Samling: Kl 13.00 i Kungsbacka simhall. Ingen lunch serveras så tänk på att äta innan! 

Registrering: Det är jätteviktigt, främst ur ett säkerhetsperspektiv, att du både anmäler ditt barn när 

du lämnar det på lägret samt att ni stryker er/talar om när ni går hem! 

Måltider: Middag & frukost ingår i priset, till er som anmält specialkost ordnar vi det. Mellanmål till 

lördagen tar alla deltagare med sig själva. Detta för att det är ett viktigt mål inför tävlingen & på så 

sätt får alla något de tycker om. 

Logi: Vi kommer att sova i Aranäs B-hall (hallen mittemot simhallen och parkeringen) Eventuellt kan 

det bli lite kallt på natten så ta gärna med ett extra täcke eller en filt. 

4st föräldrar sover med barnen samt att två st är vakna som en extra trygghet. 

Hela lägret bemannas av ledare samt föräldrar under ledning av föräldragruppen.  

Bemanningsschema kommer i ett separat mail till er som blivit uttagna att hjälpa till. 

Dvs om du INTE får ytterligare ett mail från Föräldragruppen tackar vi för visat intresse & återkommer 

gärna vid ngt senare tillfälle! 

Aktiviteter: Under ledning av Jens har vi ungdomsledare som håller I aktiviteter för barnen hela lägret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Här följer några hålltider: 

13.30 - Gruppfotografering                Bär helst klubbklädsel/tröja!! 

14.15 – Gemensamma aktiviteter. 

15.30 - Mellanmål                                Vi äter vårt medhavda mellanmål. 

16.30 - Insim 

17.00 - KM 3 & Stippen                        Alla anhöriga är välkomna att titta på & heja! 

Föräldragruppen säljer korv & bröd, hembakat & frallor under KM/Stippen – stöd oss gärna då 

överskottet går direkt tillbaka till verksamheten och barnen! 

19.30 - Middag Tacobuffé.  

21.00 - Samling Kvällsaktivitet 

02.00 - Nattsim 

07.30 - Frukost 

08.15 – Gemensamma aktiviteter. 

11.00 - Lägret avslutas. Glöm inte att meddela/stryka er när ni går hem! 

 

 

Packlista till lägret: 

• Luftmadrass/liggunderlag 

• Sovsäck/täcke & ev kudde 

• Varma sovkläder & toalettartiklar. 

• Träningskläder & skor för utomhusbruk 

• Badkläder & handduk för 3 simpass. 

 

 

 

 

 

 

 



OBS! 

Det är totalt NÖTFÖRBUD på lägret och EJ heller tillåtet att ta med eget godis/snacks! 

Vi har inte heller med oss surfplattor & mobiler utan vi är här för att umgås och lära känna varandra. 

Ta gärna med kortlek eller brädspel istället!  

Vill barnen ringa hem får de gärna låna telefon av ledare/föräldrar på plats. 

Skicka gärna med en lapp med numret hem om de inte kan det utantill. 

Du som förälder får också gärna höra av dig och kolla läget, vilken tid som helst på dygnet! Se hur du 

når oss här nedan. 

 

 

Kontaktinformation: 

Jens Persson, Ledare: 0734 – 26 00 26 Hela lägret 

Susann Samuelsson, Föräldragruppen 0705 - 18 74 74 Dag-och kvällstid hela lägret 

Hartmut Stickel, Föräldragruppen 0709 – 68 81 39 Hela lördagen 

Pia Johansson, Föräldragruppen. 0709 – 31 76 09 Sover över 

Mats Karlsson, Föräldragruppen 0765 – 53 53 19 Nattvak. 

 

 

 

Varmt välkomna!  

 

Med vänliga hälsningar  

Tränarna & Föräldragruppen 

 


