
                      

Information   om   konfirmationslägret   2022   
  

Malungs   OK   Skogsmårdarna    har   i   10   år   anordnat   konfirmationsläger   för   
orienterare   och   nu   är   det   andra   gången   för   skidåkare.   Båda   lägren   kommer   gå   
parallellt   på   samma   plats   i    Tandådalen .     
 
Efter   en   superstart   för   skidkonfan   sommaren   2021   har   vi   nu   beslutat   att   fortsätta   
med   detta   koncept.   Vi   är   därför   väldigt   glada   att   kunna   meddela   att   lägret   även   
kommer   hållas   nästa   sommar!    Anmälan   är   öppen!   
 
Lägret   pågår   i    tre   veckor    under   sommaren,   med   start   14   juni   och   håller   på   fram   till   4   
juli.   
Det   gäller    ungdomar   födda   2007.    Men   du   kan   så   klart   anmäla   dig   om   du   är   äldre   också.      

 
Ungdomarna   kommer   bo   i   
8-bäddsstugor   i    Solbacken    och   äter   
på    Tandådalens   Wärdshus ,   som   under   
hela   juni   och   juli   kommer   vara   till   

verksamhetens   förfogande.   Det   betyder   att   bland   annat   undervisning   och   andra   
aktiviteter   även   kommer   kunna   utföras   där.    Det   är   Wärdshustets   ordinarie    kock    som   
kommer   laga   alla   måltider,   det   vill   säga    frukost,   lunch,   middag   och   mellanmål .   

 
Konfirmanderna   kommer   främst   att   transportera   sig   via    cykel    till   
och   från   träningarna   samt   till   andra   aktiviteter.   Har   man   ingen   
cykel   finns   det   att   hyra/köpa   på   plats.   Vid   längre   förflyttelse   för   att   
bland   annat   få   tillgång   på   bra   rullskidområden   samt   i   samband   
med   konfirmationen   kommer   det   finnas   tillgång   till    buss .     

 
Träningar   och   konfirmationsundervisning    kommer   varva   mellan   fm   och   

em,   men   det   kommer   bli   ett   träningspass   om   
dagen   samt   någon   mer   aktivitet   utöver   
konfirmationsundervisningen.   Träningspassen   
kommer   vara   varierande   med    rullskidor,   stavgång,   
myrträning   och   mycket   mer!     Övriga   aktiviteter   

                      



                      
kommer   bland   annat   bestå   av    myr-OS,   fjällvandring   med   övernattning   på   fjället,   
äventyrsbadet   Experium   och   disco.   
 
 
Anmälan    sker   på   hemsidan     http://www.konfirmationsalen.com/    senast    31   
december   2021 .   Här   är   en   länk   till    Inbjudan .     
Kostnad:    9.990   SEK   inkluderar   helpension,   träningar,   aktiviteter,   resor,   
föreläsningar,   väst   och   tube.  

  
Kontaktpersoner:    Jennie   och   Johanna   Börjesson   Eriksson     
0720031467    borjessoneriksson@gmail.com     
 

 
Håll   er   uppdaterade   genom   att   hålla   koll   på   hemsidan   och    följ   oss   på   
@konfirmationsalenskidor!    och   
https://www.facebook.com/KonfirmationSalenskidor     

  
  

Hoppas   att   vi   ses   i   sommar!   
  

     
     

     
                     YOUTUBE   -   film   från   OL-konfan       
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