
16.30 

 

Lägerdag 1 

   ? Avfärd från skolan 

11.00 Inkvartering på KLOTEN lägret 

12.00 

13.00 Lägerupptakt 

Lunch 

13.30 Aktivitetseftermiddag 

 

Lägerdag 2 

Frukost 

Höghöjd 

08.00 

09.00 

13.00 

17.00 

 

Blåsrör 

Självtillitsträning på hög höjd. Du klarar mer 

än du tror. Linbana (80 m), sväva fritt över 

marken. Jättegunga, känn suget i maggropen! 

Ap-stolpen, ställ dig på toppen 10 meter upp 

och släng dig ut och fånga trapetsen... 

Teamwork 

Middag 17.00 

Korvgrillning vid 

”Kungens grillplats” 

Kväll 

Fritid 

Fiske? 

Jättegungan 

Linbana 

Ap-stolpen 

Lunch 12.00 

Aktivitetspass 

Kanot 

Middag 

Kväll Fritid 



  

08.00 Frukost 

08.30 Packning och städning 

12.00 Lunch 

13.00 Lägeravslutning 

Hemresa 

Lägerdag 3    ÄVENTYRSPAKET  B  2017 
 

Ett programförslag för våra gäster, med ett enhetspris för alla deltagare, ungdom som  

vuxen och gäller läger där huvudgruppen är skolungdom och minst 20 st. totalt. 
 

 Helpension tre dagar, två övernattningar 2017 

 ? ungdomar + ? vuxna = minimum 20 st. 

 Kanotinstruktion 

 Kanotpaddling med instruktör 

 Blåsrör med instruktör 

 Bubbleball med instruktör 

 Sumobrottning med instruktör 

 Äventyrsbana med instruktörer, där ingår: 

 Team-work, samarbetsdel med instruktörer* 

 Höghöjd, självtillitsträning på hög höjd. 

 Linbana 

 Jättegunga 

 Ap-stolpen 

 Fritt fiske för alla ungdomar 

 Personlig guide för klassen. 

 Olycksfallsförsäkring för samtliga deltagare- 

*Max 8-12 deltagare i varje samarbetsgrupp för att hålla hög kvalité på övningarna 
 

Enhetspris:  1 830 kr/deltagare (inkl. moms) Minimum 20 deltagare 
 

Var 11:e deltagare fritt! 

 

Vi kan inte garantera att programmet blir i exakt samma ordning som programförslaget  

visar. Men vi kan lova att alla programpunkter finns med under dessa tre dagar. 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsaktiviteter till Äventyrspaketet: 

Disco  995 kr/grupp  

Vi ordnar discoanläggning, högtalare, glob, musikanläggning, mixer, ljus. Ni tar med  

egen musik. Vi lär upp några av eleverna (eller vuxna) till DJ:s för en kväll. 

 

Jacobs stege   120 kr/deltagare,  

10 meter hög jättestege  som består av stora timmerstockar, där man fyra och fyra  

Gemensamt tar sig mot toppen. Kräver viss smidighet, svår men inte omöjlig. 

OBS! Jacobs stege rekommenderas tidigast för skolår 9 och äldre 

Foto: magnus@anderssonphoto.se 

Bubbleball - Fotboll på ett annorlunda vis... 

Foto: magnus@anderssonphoto.se 


