
13 juni – 3 juli 2017



• 57 deltagare från Blekinge i söder 

till Västerbotten i norr.

• 33 tjejer och 24 killar.



• Emil Ahlström, Elsa Albinsson, Klara Andersson, 

Sara Ankarling, Linus Backlund, Marie Ballnus, 

Emilia Bergström, Erik Brandt, Arvid Bylund, Filip 

Bäck, Jonas Carlsson, Simon Elm, Tove Frænell, 

Sofie Franzén, Karl Granath, Lovisa Gustafsson, 

Lovisa Hambäck, Cornelia Ivarsson, Sofia Ivers, 

Ludvig Jarlemark, Clara Johansson, Klara 

Johansson, Lukas Johansson, Josefine Johnsson, 

Isabella Joons, Mirjam Joons, Ella Karlsson, 

Kristina Klingneus, Alva Larsson, Ida Larsson, Ester 

Laudon, Emma Lilje, ...



• ..., Hannes Lindahl, Ebba Lindell, Jonne 
Liukkonen, Kajsa Ljungberg, Axel Lundgren, 
Theodor Meijer, David Melin, Sara Möller, Elsa 
Nilsson, Lovisa Nilsson, Melker Nordgren, Julia 
Nordlander, Linnéa Persson, Nina Persson, Henrik 
Petresi, Amelie Rajan, Martin Rinnbäck, Felix 
Silver, Hanna Sunnegårdh Ring, Henry Svens, 
Jon Trägårdh, Karin Wedman, Anders Widlund, 
Teodor Älvegran, Elmer Öhgren.

• Utförligare presentation med bild kommer finnas 
på hemsidan: 
konfirmationsalen.com/deltagare-2017

http://www.konfirmationsalen.com/deltagare-2016/


• Rickard Börjesson

• Hanna Barkegren

• Maria Lund

• Elin Håll

• Martin Nilsson

• John Börjesson

• Sara Kindlund

• Kock – Klaus 

• Mer info finns på hemsidan: 

konfirmationsalen.com/ledar

e-2017

http://www.konfirmationsalen.com/ledare-2016/






• Korta avstånd till 
tillgängliga kartor.

• Granne med  
Tandådalens fjällkyrka 
och Tandådalens 
Wärdshus.



• Solbacken, Tandådalen.

• 9 stugor med 8 bäddar i 

varje stuga.

• Stugindelning sköts av 

ledarna.

• 2 ledarstugor



• Maten lagas av 

den ordinarie 

kocken Klaus.

• Här serveras 

frukost, lunch 

och middag 

samt mellanmål.



• 7.30 Morgongympa 

• 8.00 Frukost

• 9:00 Avresa/cykel till träning 
(alltid två alternativ)

• 12.00 Lunch

• 13.30 Konfirmationsundervisning

• 16.00 Fritid (Återhämtning, extra 
träning, egna aktiviteter).

• 18.30 Middag

• 19:00 Kvällslekar

• 20.30 Kvällsandakt

• 22.00 Tystnad



• Vi kommer att cykla samt åka storbuss till 

träningarna. Därför behöver du som deltagare ha 

tillgång till en cykel, cykelhjälm och reflexväst under 

lägret.



1. Själv ta med cykel upp till Sälen.

2. Bussgods - skickas i god tid innan lägret startar till 

Tandådalens fjällkyrka, Kalvtjärnsvägen, 780 67 

Sälen.

Vi kan vid särskilda situationer försöka hitta en 

speciallösning.



• Transtrands alt. Lima kyrka – måndag den 3 

juli klockan 10:00. 

• Gemensam konfirmationsmåltid på Experium 

i Lindvallen tillsammans med anhöriga.

• Gruppfoto med kåpor (går att låna).

3+3 arrangeras den 30/6-2/7 i Hemfjällstangen 

mellan Sälen och Lindvallen. Kom ihåg att 

anmäla dig till tävlingen i Eventor.



• Under lägret 

kommer ni att få 

konfirmation 

Sälen-2017-

tröjan!

• + buff



• www.konfirmationsalen.com

Under lägret uppdateras hemsidan som en dagbok av er 

deltagare. Det blir spännande läsning för föräldrar, syskon 

och kompisar att hänga med i vad som händer i Sälen.

Konfirmation Sälens facebook-grupp?

Vi har tidigare år använt facebook för att hålla kontakten 

under tiden fram till lägret.  Bland annat för att lära känna 

varandra och hålla kontakten med församlingen m.m. Alla 

använder inte facebook.  All relevant information  som 

publiceras på facebook skickas därför också per e-post.

http://www.konfirmationsalen.com


• När en konfirmand väljer att konfirmera sig inom en 

annan församling är hemförsamlingen skyldig att 

betala en avgift för detta till den aktuella 

församlingen.

• Debitering sköter församlingen efter avslutat läger 

och du som deltagare behöver inte engagera dig. 



• Vi vill gärna redovisa LOK-stöd för lägret för 

verksamheten inom orienteringsdelen. Detta kräver 

medlemskap i Malungs OK vilket ingår i din anmälan 

till lägret.

• Pengarna från stödet, cirka 200 kr/person, använder 

vi rakt av till en kul överraskning under lägret (ifjol 

äventyrsbad på Experium).



• William Lind

• Epost:  William.lind@malungsok.se

• Mobil: 073-766 21 67

• Rickard Börjesson

• Epost: rickard.borjesson@malungsok.se

• Mobil: 073-501 68 77



För hemsidan – Självklart 

frivilligt

Namn: 

Klubb:

Favoritdistans orientering:

Favoritmat:

Favoritlåt:

Favorit_____:

• För er som inte var med 

på upptaktsträffen vore 

det kul om ni kan svara 

på frågorna och skicka 

svaren, gärna 

tillsammans med en bild 

till 
rickard.borjesson@malungsok.se



Frågor som dök på upptakten + övrigt

• Cykel – För att transporteras till 

och från träningar främst. 

Behöver inte vara 

”värstingmodell” utan 

någonting att bara ta sig fram 

på. 

• Bibel – Varje konfirmand skall ha 
med sig en egen bibel, den får 
man vid sin hemförsamling. 

• Lägerstart – Kl 17:00 samling och 
start i Tandådalen den 13/6 2017. 

• Facebook – Den konfirmand som 
har facebook önskar vi ansluter 
sig till gruppen ”Konfirmation 
Sälen 2017 (deltagare och 
ledare). Konfirmanden skickar en 
förfrågan om att gå med i 
gruppen. All information som 
läggs ut där skickas givetvis via e-
post. 




