Äventyrsläger 2017
www.aventyrslager.se

Välkomna till
våra roliga
Äventyrsläger
2017!
Som vanligt gäller att du måste ansöka om insatsen hos din LSS –
handläggare och din plats är inte garanterad förrän din handläggare
godkänner din ansökan. Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett
visst läger om det inte finns tillräckligt med anmälda deltagare för
att lägret ska gå att genomföra. Om ett läger ställs in kommer du
som har en godkänd plats att erbjudas plats på ett annat läger.
För att söka ett läger fyller du i den bifogade anmälningsblanketten
och lämnar den till din LSS-handläggare i din kommun.
Alla läger har ett maximalt antal deltagare, likaså har vi ett
ålderskrav vid vissa läger. För dig som är ny hos oss ser vi gärna
att du startar med ett kortare läger, allt för att vi ska lära känna
varandra och för att vi i framtiden skall kunna göra lägervistelsen
ännu bättre och roligare för dig.
Tänk på att ansöka om insatsen hos din handläggare så snabbt
du kan. Din handläggare behöver tid för att kunna göra en
korrekt bedömning. Vi har också begränsat med platser på
alla våra läger.
När vi får in en godkänd anmälan från din kommun, så kommer vi
att ringa dig om du är ny hos oss. Efter det kommer en bekräftelse
på din vistelse och du har då en plats klar för det läger du valt. Ni
kallas sedan till en förträff i maj/juni inför sommarens läger. Där
berättar vi om våra läger, innehåll och regler, vi delar ut kallelserna
med packlista och lägrets viktigaste lapp, och ni kan ställa frågor,
och komma med förslag på förändringar eller ge oss tips på nya

läger eller innehåll. På förträffen möter ni även en del av sommarens
ledare, fikar och kan lära känna varandra en smula.
Kan ni inte kan komma, så sänder vi kallelserna hem till er. För nya
deltagare ringer respektive kontaktledare hem till er, i tid innan
lägerstart.
För vårens och höstens korta läger så sänder vi kallelsen ca 2 veckor
innan ett läger startar.
På våra läger bor vi i flerbäddsrum på olika vandrarhem eller enkla
hotell, våra ledare sover alltid i samma korridor som deltagarna.

Vår filosofi är:
• Att allting är möjligt på varje
deltagares sätt.
• Att vi vågar prova tillsammans.
• Att ha tid.
Följ oss på:
aventyrslager.se
aventyrslager.wordpress.com
www.facebook.com/aventyrslager

Välkomna till oss på läger!

Våra korta
äventyrsläger
på våren!
Våra korta äventyrsläger startar alltid på fredagar kl. 16.00 och
slutar alltid på söndagar kl. 16.00. Samlingsplatsen är alltid på
Östertälje station i Södertälje. Det är utmärkta förbindelser dit.
Våra läger har ett tema eller en intresseinriktning. Man kan börja
med kort läger för att sedan komplettera med ett längre läger på
sommaren.
Vi planerar och bokar våra läger med stor framförhållning och
de program som finns med i beskrivningarna är att tolka som ett
ramprogram. Vi kan inte alltid garantera att det blir exakt som vi
skriver i kallelserna och i denna broschyr. Det är oundvikligt att det
ibland blir ändringar pga. väder eller sjukdom utanför vår kontroll.
Det vi kan garantera är att vi alltid ordnar en annan aktivitet istället
för den som vi kanske tvingas ställa in.
Sök alla dina läger för vår sommar och höst samtidigt!
Det underlättar för din handläggare.
Login på våra läger är oftast på vandrarhem eller enkla hotell, man
delar rum med en eller flera kamrater på lägret. Våra ledare sover
alltid i anslutning/samma korridor som deltagarna. På vissa läger
erbjuder vi deltagarna att prova att tälta eller sova ombord på en
båt tillsammans med en ledare, vid dessa tillfällen finns alltid annan
logi att tillgå för den som så önskar.

1. Motorläger
Start:
Slut: 		
Deltagare:
Ålder:

Fredag 5 maj kl.16.00 på Östertälje station
Söndag 7 maj kl. 16.00 på Östertälje station
Minst 6 deltagare max 12 deltagare
Från 12 år

Kom och väck ditt motorintresse med oss! Ett fartfyllt läger som
är en kortare version av vårt populära motorläger på sommaren.
Häng med och kör så det ryker! Detta är ett läger för er med bensin
i blodet! Vi använder vår folkracebil med dubbelkommando, våra
buggsters och fyrhjulingar, om vädret tillåter så kan vi köra go-cart

2. Ridläger
Start:
Slut: 		
Deltagare:
Ålder:

Fredag 19 maj kl.16.00 på Östertälje station
Söndag 21 maj kl.16.00 på Östertälje station
Minst 6 deltagare max 10 deltagare
Från 13 år

Ett helgläger för dig som kanske aldrig har ridit eller tidigare bara
provat lite. Vi rider ett pass om dagen, och är mycket i stallet och
sköter om och pysslar med våra hästar.

3. Djur- och Äventyrsläger
Start:
Slut: 		
Deltagare:
Ålder:

Fredag 19 maj kl.16.00 på Östertälje station
Söndag 21 maj kl.16.00 på Östertälje station
Minst 6 deltagare max 10 deltagare
Från 12 år

Ett härligt utomhusläger där vi är ute i naturen. Vi spanar efter djur
och annat roligt utomhus. Följ med och lev lägerliv i skog och mark
med oss! Vi besöker djurgårdar och kanske går vi på Zoo…….

Sök alla dina läger
samtidigt!
Det underlättar för
din handläggare.

“Allting är möjligt
på varje deltagares
sätt.”

Lite längre
läger under
sommaren
Våra sommarläger är mellan 5 och 12
dagar. Är du ny på läger hos oss, tycker vi
att det är bra om du startar med ett 5 till
7-dagars läger. Vi har ett stort utbud av
olika aktiviteter och teman på våra läger.
Vi planerar och bokar våra läger med stor
framförhållning och de program som finns
med i beskrivningarna ska tolkas som ett
ramprogram. Vi kan inte alltid garantera att
det blir exakt som vi skriver i kallelserna och
i denna broschyr. Det är oundvikligt att det
ibland blir ändringar pga. väder eller sjukdom
utanför vår kontroll.
Det vi kan garantera är att vi alltid ordnar en
annan aktivitet istället för den som vi kanske
tvingas ställa in.

Observera att våra
sommarläger alltid
startar kl 10.00
och slutar kl 16.00

4. Äventyret
Start:
Slut: 		
Deltagare:
Ålder:

Lördag 26 juni kl.10.00 på Östertälje station
Onsdag 30 juni kl.16.00 på Östertälje station
Minst 8 deltagare max 10 deltagare
Från 10 år

På äventyret gör vi det som vi är bäst på, roliga aktiviteter där du
provar många olika saker, men i mindre omfattning än vad du gör
på ett temaläger som tex motor, där motor står för huvuddelen. På
Äventyret som är på 5 dagar planerar vi för en aktivitet om dagen,
och så finns det gott om tid för spontanlek och bad och andra
utflykter.
Vi åker båt och provar ”soffan” bakom båten, grillar, badar, provar
folkracebilen, eller buggster, paddlar och slår upp tält, besöker djur
och upptäcker kluriga saker….

5. Ridläger
Start:
Slut: 		
Deltagare:
Ålder:

Måndag 15 juni kl.10.00 på Östertälje station
Söndag 21 juni kl.16.00 på Östertälje station
Minst 8 deltagare max 10 deltagare
Från 12 år

Ett längre läger för dig som älskar att rida. Du behärskar galopp
på egen hand och är säker i sadeln. Det blir självklart inte enbart
ridning utan en hel del annat kul också. Har vi fint väder blir det helt
klart en dag på stranden med båt, soffan… och annat kul.

6. Vatten- och motorläger
Start:
Slut: 		
Deltagare:
Ålder:

Måndag 3 juli kl. 10.00 på Östertälje station
Söndag 9 juli kl. 16.00 på Östertälje station
Minst 8 deltagare max 12 deltagare
Från 12 år

Ett läger för dig som vågar lite mer! På det här lägret är det tjejer
och killar som vill prova flera fartfyllda aktiviteter. Vi kommer att
testa på olika vatten- och motorsporter, som go-cart, folkrace,
buggster, radiostyrt, vattenskoter, segling, motorbåt, vattenskidor.
Alltså en fullspäckad äventyrsvecka!

7. Semesterläger Gotland
Start:
Slut: 		
Deltagare:
Ålder:

Lördag 15 juli kl.10.00 på Östertälje station
Onsdag 26 juli kl.16.00 på Östertälje station
Minst 8 deltagare max 12 deltagare
Från 12 år

Vi åker till underbara Gotland! Kanske kommer vi att tälta ett par
nätter på härliga Fårö. En mängd spännande upplevelser, varvat
med sköna dagar på stranden utlovas. Kneipbyn, raukar och glass
är stående inslag på detta härliga läger. Kom och njut med oss!

8. Vattenskidor
Start:
Slut: 		
Deltagare:
Ålder:

Söndag 30 juli kl.10.00 på Östertälje station
Lördag 5 augusti kl.16.00 på Östertälje station
Minst 8 deltagare max 12 deltagare
Från 12 år

Sommarens vattenskidläger för både nybörjare och för dig som
åkt tidigare! Under lägret kommer du att få prova att åka bakom
båten med våra erfarna instruktörer på en mängd olika sätt. Vi har
våtdräkter och flytvästar och vi kan lova att det finns ett roligt sätt
för alla att vara med på vattnet. Lägret avslutas med att vi bjuder in
föräldrarna och andra till en liten show för att visa hur mycket vi lärt
oss under veckan!

9. Vässarö
Start:
Slut: 		
Deltagare:
Ålder:

Måndag 7 augusti kl.10.00 på Östertälje station
Söndag 13 augusti kl.16.00 på Östertälje station
Minst 10 deltagare max 12 deltagare
Från 12 år

Ett läger som passar för alla. Vi paddlar, badar, fiskar, går på
upptäcktsfärd och kanske unnar oss en bastukväll vid havet.
Vässarö i Roslagens skärgård är ett toppen ställe där vi har kul
oavsett vad det är för väder! På ön finns ingen trafik och därför blir
det många härliga promenader.

Höstens korta
äventyrsläger
Bara för att sommaren är över betyder det
inte att äventyren är slut! Hösten är full av
härliga utmaningar.
Alla våra korta äventyrsläger omfattar 2
dygn och pågår alltid från fredag kl. 16.00
till söndag kl. 16.00.
Sök alla dina läger samtidigt!
Det underlättar för din handläggare.

10. Motorläger
Start:
Slut: 		
Deltagare:
Ålder:

Fredag 8 september kl.16.00 på Östertälje station
Söndag 10 september kl.16.00 på Östertälje station
Minst 8 deltagare max 12 deltagare
Från 12 år

Vi kör med vår tuffa folkracebil och sladdar i gruset! Vi åker även
go-cart på fräscha asfaltsbanor och ibland kör vi radiostyrda bilar.
Fullt ös!

11. Ridläger
Start:
Slut: 		
Deltagare:
Ålder:

Fredag 29 september kl.16.00 på Östertälje station
Söndag 1 oktober kl.16.00 på Östertälje station
Minst 8 deltagare max 10 deltagare
Från 12 år

Ett helgläger för dig som älskar att rida. Du behärskar galopp på
egen hand och är säker i sadeln.

12. Sport- och Äventyrsläger
Start:
Slut: 		
Deltagare:
Ålder:

Fredag 13 oktober kl.16.00 på Östertälje station
Söndag 15 oktober kl.16.00 på Östertälje station
Minst 8 deltagare max 12 deltagare
Från 12 år

Vi testar på olika sporter, som friidrott och klättring. Följ med oss
på detta läger där erfarna tränare visar oss hur vi ska göra. En helg
full av sport och äventyr!

13. Badläger
Start:
Slut: 		
Deltagare:
Ålder:

Fredag 20 oktober kl.16.00 på Östertälje station
Söndag 22 oktober kl.16.00 på Östertälje station
Minst 6 deltagare max 10 deltagare
Från 10 år

Älskar du att bada och leka i vatten, då är detta helgen för dig!
Äventyrsbad står på programmet, tag med extra handdukar!!

14. Höstlovsläger
Start:
Slut: 		
Deltagare:
Ålder:

Måndag 6 november kl.10.00 på Östertälje station
Torsdag 9 november kl.16.00 på Östertälje station
Minst 10 deltagare max 12 deltagare
Från 12 år

Ett läger fullt av äventyr. Vi testar på olika aktiviteter, både inne och
ute tillsammans i ett härligt kompisgäng.

15. Sång- och dansläger
Start:
Slut: 		
Deltagare:
Ålder:

Fredag 17 november kl.16.00 på Östertälje station
Söndag 19 november kl. 16.00 på Östertälje station
Minst 10 deltagare max 16 deltagare
Från 7 år

Ett sprakande läger där vi njuter av att få sjunga och dansa
tillsammans! Kanske ser vi en show och får träffa artisterna efteråt
eller besöker en studio och spelar in en egen lägerlåt. En hel helg
med sång och dans för dig som älskar att stå på scenen!

1997 startade vi våra läger tillsammans med
Christofer Martinson och Södertälje kommun.
Det första trevande lägret var några dagar i
minibuss till Skara och andra metropoler. Detta
blev sedan Nyköping och Sörmlandsleden och
Hjortensbergsbadet. Efter några år hade vi gått
från att göra 3-5 läger om året till att vara knutna
till 15 – 20 kommuner och få ha glädjen att träffa
våra gäster på ca 25-30 läger om året allt från 2 till
19 dygn…. Ja våra längsta läger var i 19 dagar, och
vi höll under ett läger till på upp till tre olika platser i
landet, och med ett nytt tema på varje ort. Det som
Lasse Torége och jag är fantastiskt glada över är det
fina förtroende för vår verksamhet som ni föräldrar
har visat oss, likaså det goooa samarbete som vi har
med alla kommuner, nu spridda över landet.
Det unika med Äventyrsläger är ändå våra magnifika
ledare! Ledare som aldrig ger upp, och som har tid,
och stort engagemang, vi är så stolta över detta,
och inte minst stolt blir man när vi ser hur liten
omsättning på ledare vi haft under dessa år, och där
vissa har jobbat med detta under 20 år! Kontinuitet
är ledordet, Glädje ett annat! Fantastiskt att vi
idag har ledare kvar som var med och startade
verksamheten för 20 år sedan. Tack!
Anders Ohlsson

Kontakt
Alla ansökningar sker på den blå blanketten och lämnas direkt
till din LSS handläggare i din kommun. Tag kontakt med era
handläggare omgående för att ge dem gott om tid för beslut.
Frågor om ett läger ställer ni till Anders Ohlsson
Tel.
0152 12266, 070 64 64 221
Mejl. anders@aventyrslager.se
Post: Äventyrsläger Hagvägen 17, 645 50 Strängnäs
Se även på www.aventyrslager.se där du hittar information från
tidigare års läger och anmälningsblanketten samt kursutbudet
till årets läger, i PDF format, färdig att ladda ned.
När vi får in din godkända anmälan från din kommun kommer vi att
bekräfta din plats. Cirka två veckor innan ett läger startar kommer
en kallelse till dig.
Inför sommarens längre läger kommer vi att arrangera en förträff
i maj/juni. Du får i god tid en separat kallelse till denna förträff. På
förträffen informerar vi mer om våra läger samt delar ut kallelsen till
respektive läger. Här träffar du också flera av våra ledare.
OM du aldrig tidigare har varit på läger kommer vi att ringa dig
innan lägret drar igång för att bekanta oss lite mer och för att du
ska kunna få svar direkt på dina frågor. Vi ser fram emot att träffa
er alla på förträffen! Den är viktig för oss ledare!

Mvh Anders

Följ oss
Under våra läger följer ni oss enkelt på;
www.aventyrslager.se
www.aventyrslager.wordpress.com
www.facebook.com/aventyrslager

Välkomna
till oss på
Äventyrsläger
hälsar alla
lägerledare!

www.aventyrslager.se

