maxat midsommarläger

!

Välkommen till årets midsommarläger!
I detta häfte finner du all information du behöver inför
helgen, skulle det ändå vara något du funderar över går det
alldeles utmärkt att fråga någon i Infon. Infon hittar du
precis i entrén till skolans huvudbyggnad, där finns även
vårt fik och förbandslåda. Dess öppettider finner du nedan.
Händer något akut och det inte är någon i Infon kan du
alltid ringa oss i staben.
Fredrik Berggren: 070-640 30 63
Malin Berggren: 070-667 98 24
Agnes Bergman: 070-941 40 49

Öppettider Info och kafé
Torsdag
16.00-24.00
Fredag
08.30-11.00, 21.00-24.00
Lördag
09.00-11.30, 18.30-24.00
Söndag
09.00-12.00

Duschtider i idrottshallen
Torsdag
19.00-20.30
Fredag
07.00-11.00, 18.00-21.00
Lördag
07.00-09.00, 19.00-21.00
Söndag
07.00-12.00
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Karta

I klassrummen på plan 2 håller nattLAN, årsmöte och
grupplogi till. Max 15 pers/rum för grupplogi! Utanför
klassrummen finns ett uppehållsrum.
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Midsommarfirandet
Vi kommer att fira midsommar i Umeå på Gammliaområdet,
där Västerbottens Museum arrangerar ett evenemang för
allmänheten. Det blir gemensam avfärd dit innan lunch, vi
samlas utanför Infon 11.30. Lunch i picknick-stil serveras
på plats. Sedan spenderas eftermiddagen där med dans
kring midsommarstången och andra roliga
aktiviteter. En god idé är att ta med kontanter
då det kommer finnas vissa aktiviteter
som kostar, så som fiskedamm.

Trogen till döden
Trogen till döden är titeln på en dokumentärfilm om Straight
Edge-rörelsen i Sverige. På 90-talet blomstrade rörelsen
bestående av nyktra ungdomar, inte minst i Umeå.
Skaparen av filmen, Andreas Ljungman från Göteborg,
kommer på fredag kväll samt svarar på frågor och
funderingar efter filmen.
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Workshops
Surdegsbakning
Fredag i matsalen

Fotografera med mobilen
Fredag vid Infon

Afrikansk dans
Fredag i
idrotthallen

Historiska platser
Fredag vid Infon

Stämpla egna kort
Lördag vid klassrummen

Tårtbakning
Fredag vid Infon

Oljemålning
Lördag vid Infon
Mixed Media Art
Lördag vid klassrummen

Geocaching
Lördag vid Infon

Paintball
Lördag vid Infon 13.00. Bär
oömma kläder och skor!
Mer information om de olika workshopsen finns i Infon
och på hemsidan! Där sitter även uppslag på vilka
workshops varje deltagare fått, samt möjlighet till
efteranmälan.
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Program
Torsdag
16.00 Drop-in
17.00 Middag
18.00 Invigning och månkamp
21.00 Samuel Ljungblahd
22.00 Schackturnering
23.00 NattLAN
Fredag
07.00 Morgongympa
07.30 Frukost
08.30 Årsmöte: Påverkanstorg
08.30 Barnaktiviteter
11.30 Mot midsommarfirandet
16.00 Brädspel
17.00 Middag
18.30 Workshops pass 1
18.30 Gammeluvträff
21.00 Kvällsfika
21.00 Trogen till döden
23.00 NattLAN
24.00 Midnattsbrännboll
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Infon
Matsalen
Vid tältplatsen
Idrottshallen
Infon
Klassrum

Vid tältplatsen
Matsalen
Infon
Infon
Infon
Matsalen
Matsalen
Infon
Infon
Klassrum
Vid tältplatsen

Lördag
07.00 Morgongympa
07.30 Frukost
09.00 Årsmöte
09.00 Barnaktiviteter
12.00 Lunch
13.00 Godisregn
13.30 Workshops pass 2
16.00 Pingisturnering
17.00 Middag
19.30 Folklekar och pingis
21.00 Alkoholfri bar
23.00 NattLAN
Söndag
07.00 Morgongympa
07.30 Frukost
09.00 Terräng-RM
11.00 Fotboll
12.00 Lunch
13.30 Avslutning med kramring

Vid tältplatsen
Matsalen
Klassrum
Infon
Matsalen
Utanför matsalen
Indrottshallen
Matsalen
Idrottshallen
Infon
Klassrum

Vid tältplatsen
Matsalen
Vid husvagnarna
Vid tältplatsen
Matsalen
Vid tältplatsen
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Last man standing
Denna aktivitet pågår under hela lägret och går ut på att
eliminera motståndarna, i det här fallet lägerdeltagare.
Under fredagen kommer alla som vill vara med att få en
lapp med en annan deltagares namn, denna person är
första målet att ”förgöra”. Lyckas man hitta och eliminera
sitt mål får man hens namnlapp, vilket blir nästa mål. Tillslut
finns endast en vinnare kvar. Varje dag får du veta vilket
vapen som gäller för att elimineringen ska vara godkänd,
vapnet ska alltid hållas mot målets rygg. Du får även veta
vilket skydd som ska bäras för att vara fredad. I detta häfte
får du fredagens, de andra meddelas varje morgon i Infon.
Självklart är denna aktivitet frivillig, men ju fler deltagare,
desto mer spännande blir det! Anmäl dig i Infon senast kl
11.00 på fredagen.
Fredagens vapen: Valfri vild blomma
Fredagens skydd: Uppblåst ballong
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Att göra på egen hand
Naturstig
Naturstigen finns uppsatt
hela lägret och är
markerad på kartan.
Tipslappen hittar du längst
bak i detta häfte. Gå
stigen och försök svara
rätt på alla frågorna, som i
år har temat film, det finns
en variant för vuxna och
en för barn. Lämna ifylld
tipslapp i en brevlåda i
Infon, där finner du även
utslagsfrågan.
Cykeluthyrning
Det finns cyklar att låna
om man vill ta en tur till
stan, ta en geocach eller
titta på omgivningarna!
Detta sköts i Infon och för
utlåning lämnas en pant
som återfås vid lämning av
cykeln i ursprungligt skick.
Cykeln får du låna i 4
timmar.

Fotostig
Fotostigen kommer att
finnas tillgänglig hela
lägret. Det finns 10 bilder
som är tagna på
lägerområdet att låna i
Infon. Varje fotografi har en
utmärkt ungefärlig plats,
både på kartan och i
verkligheten. Din uppgift är
att försöka bestämma i
vilken ordning bilderna är
tagna! Siffran 1 i skogen
ska paras ihop med rätt
bild osv. Tipslapp finns i
häftet, lämna ifylld sådan i
Infons brevlåda.

Spel
I Infon finns det
sällskapsspel för utlåning.
För utlåning lämnas en pant
som återfås vid återlämning
av spelet i ursprungligt
skick.
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Gammeluvträff
Gammeluvarna är sällskapet som traditionsenligt träffas
under varje midsommarläger. Deltagare är de som är över
40 år, och alltså inte längre är medlemmar i Sveriges
Blåbandsungdom. Program:
17.00 Lätt midsommarbuffé
18.30 Workshop: Surdegsbakning eller annan valfri
20.30 Gammeluvarnas årsmöte
21.00 Kvällsfika
21.00 Filmvisning ”Trogen till döden”

Fototävling
Under lägret pågår en Instagram-tävling som går ut på att
fånga midsommarlägret på bild. Ställ dig själv frågan ”Vad
är midsommar med Sveriges Blåbandsungdom för mig?"
och fånga det på bild med din mobil! Du får tävla med hur
många bilder du vill! Gör så här:
- Tagga @sverigesblabandsungdom och skriv
hashtagen #midsommarläger2014 i bildtexten.
- Ditt konto måste vara öppet för att vi ska kunna se
dina bilder.
- Vinnare avgörs i slutet av lägret.
Vid frågor eller funderingar om hur man gör med Instagram
går det bra att ta kontakt med Maja Westling!
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Barn (0-12)

Namn:_____________

1

X

Utslagsfråga:________
Namn:_____________
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Vuxen
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Tipslapp: Fotostig
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Riv här för inlämning
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Ordning

Tipslapp: Naturstig
Vuxen
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