
                   

Information om konfirmationslägret 2020 
 

Malungs OK Skogsmårdarna har i 9 år anordnat konfirmationsläger för 

orienterare, men nu i sommar är det första gången vi drar igång detta för 

skidåkare. Båda lägren kommer gå parallellt på samma plats i Tandådalen. 
Orienterarna är redan fulltaliga med sina 73 anmälda, men skidlägret har 

precis öppnat anmälan! 

 

Lägret pågår i tre veckor under sommaren, med start 9 juni och håller på fram till 29 

juni. 

Det gäller ungdomar födda 2005.  
 

Vi har en huvudledare som heter Moa Olsson! Hon är 

elitskidåkare och har en hel del meriter med sig både inom 

skidåkning och ungdomsutbildningar. Hon har bland annat 

varit på pallen i Skandinaviska cupen och hon har ställt upp 

på en världscuptävling. Utöver henne kommer det även 

finnas några ledare till som kommer hjälpa henne under 

lägret. 

 

 
Johanna Hagström, som också är en mycket duktig elitskidåkare, 

kommer upp och har en föreläsning någon dag under lägret! 

 

 

Ungdomarna kommer 

bo i 8-bäddsstugor i Solbacken och 

äter på Tandådalens Wärdshus, som 

under hela juni 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.  
 

                   

https://dinkurs.se/appliance/?event_id=64813


                   
Träningar och konfirmationsundervisning kommer varva mellan fm och 

em, men det kommer bli ett träningspass om dagen och någon 

annan aktivitet utöver konfirmationsundervisningen. 

Träningspassen kommer vara varierande 

med rullskidor, stavgång, myrträning och mycket 
mer!  Övriga aktiviteter kommer bland annat 

bestå av myr-OS, midsommarfirande vid Olnispagården, fjällvandring 
med övernattning på fjället, äventyrsbadet Experium och disco. 
 

 

 

Vi kommer ha en upptaktsträff den 21-22 mars där alla anmälda 

och ledare blir inbjudna. Där redogörs lägret lite mer ingående, 

ledare presenteras och vi går igenom de förberedelser som krävs 

för konfirmationsundervisningen. Detta kommer ske i samband 

med skidtävlingarna Lilla SS i Falun. 
 

Anmälan sker på hemsidan http://www.konfirmationsalen.com/ senast 31 

mars. 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! 
 

Hoppas att vi ses i sommar! 
 

   
   
                    YOUTUBE - film från OL-konfan    
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