
Ledarinbjudan till Sollentunagymnasternas	

SOMMARLÄGER	
15-19 juni 2019 

 
Planeringen inför årets sommarläger är i gång och vi hoppas förstås att du vill 

vara med på lägret. Lägret hålls 15-19 juni i Arena Satelliten, både i stora A-hallen samt i vår 
specialutrustade gymnastikhall. Sommarlägret är ett läger för alla medlemmar från 6 år (födda 2013). 
  
Som ledare på lägret ska du under året fylla minst 16 år 15-16/6 och minst 13 år 17-19/6. 
  
För att så många som möjligt ska kunna vara med på lägret, har vi delat upp deltagarna enligt nedan:	
Läger 1: 15-16 juni kl. 10:00-17:00 deltagare födda 2009 och äldre 
Läger 2: 17-19 juni kl. 08:15-15:15 deltagare födda 2009-2013 

17-19 juni kl. 10:00-17:00 deltagare födda 2004-2009 
Läger 1+2: 15-19 juni kl. 10:00-17:00 (endast för de födda 2004-2009) 
 
Du som ska vara ledare 15-16/6 samlas lördag den 15 juni  kl 08.00   för att ställa i ordning 
redskapen.  
  
Informationsmöte för dig som ska vara ledare 17-19/6 hålls  söndag 16 juni kl. 17.30 
Ledarna på onsdagen förväntas stanna efter avslutat läger för återställande av hallen tillsammans med 
ansvarig redskapsgrupp samt städgrupp. 
 
Arvode: 
Licensierad/stegutbildad 500 kr/dag 
Gruppansvar/basutbildad 400 kr/dag 
Grundledare/intern grundutbildning 300 kr/dag 
Outbildad /lärling 250 kr/dag 
 
Om du själv, någon förälder i gruppen eller någon annan som har tillgång till lastbil eller släp kan 
ställa upp lördag 15 juni & onsdag 19 juni är vi verkligen tacksamma, anmäl detta i formuläret. 
 
Vi vill så fort som möjligt veta om du kan ställa upp! 
Gå in på länken nedan och anmäl dig  senast 10 maj.  
LEDARANMÄLAN 
 
Övernattning: 
För våra unga ledare som är mellan 15-20 år kommer vi 16-19 juni att anordna övernattning i Arena 
Satelliten. Kvällsaktiviteter som filmkväll, samarbetslekar, ledarträning, utbildning och diskussioner 
ingår samt frukost, middag och kvällsfika för en självkostnadsavgift på 100kr/natt för att täcka 
utgifterna.  
  
Deltagarinbjudan: 
En allmän inbjudan skickas ut till alla medlemmar i föreningen.  
Vi vill att lägret ska bli kvalitativt även för de mer avancerade grupperna, vi vädjar till alla er som är 
ledare i tävlingsgrupper att prata ihop er i ledarteamet så att det finns någon licensierad ledare från 
gruppen varje dag på lägret. Gå även ut med informationen direkt till era gymnaster så att de 
prioriterar att vara med på lägret. 
 
Kontakta sommarlägergruppen ifall du har frågor:  arrangemang@sollentunagymnasterna.se 

https://sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7bC6E0D39E-710A-433B-8A28-9B79569A387A%7d
mailto:arrangemang@sollentunagymnasterna.se

