
 
 

Käre lägerdeltagare! (och föräldrar/målsmän) 
 

Kul att du vill följa med på sportlovsläger! Här kommer lite information som du har 
nytta av så läs den noga. IDAG 14 januari har vi uppdaterat priserna: Liftkortspriserna 
har ökat en aning men framförallt har vi SÄNKT deltagarpriserna. Detta tack vare att 
vi fått ett större bidrag vilket vi är jätteglada för. Har du redan betalt in hela avgiften 
och vill ha tillbaka pengar så kontakta david@mariestadpingst.se så fixar vi det! Mer 
info om priser på http://trysil.mariestadpingst.se 
 

Vi samlas 09:00 lördagen den 8:e februari vid Pingstkyrkan (Madlyckevägen 1b, 
Mariestad) Då packas bussen  och kyrkan är öppen under tiden. Vi kommer att ha 
upprop och en informationsstund då föräldrar är mycket välkomna att vara med! 
Därefter åker vi mot Trysil. Vi stannar på vägen upp i Ekshärad där vi lånar en kyrka 
för att käka matsäck i. Så till dess behöver du ha med dig matsäck, det är den enda 
maten som inte ingår i lägret (packas i handbagaget!). Vi kommer sedan åter till 
Mariestad ca 17.00 fredagen den 14:e februari. 
Vi anlitar Nybergs Buss från Lidköping för buss och chaufför. 
 
Vi kommer under lägret att bo i en hembygdsgård i byn Östby cirka 2 mil från Trysil 
mot Sälen. Där sover vi på skumgummimadrasser på golvet, killarna sover på 
bottenplan och tjejerna på övervåningen. På grund av det begränsade utrymmet 
kommer platserna på övervåningen fördelas i förväg, så om du har en kompis du gärna 
vill sova med meddela gärna det till trysil@mariestadpingst.se senast 28 januari. Det 
kan bli lite trängre än du är van med och för att vi ska trivas med varandra hela veckan 
är det mycket viktigt att vi visar varandra hänsyn. Detta innebär bland annat att vid 
23:00 ska det vara tyst och även att du lämnar högtalare hemma. I backen tar vi hand 
om varandra och ingen får åka själv. Vi har hjälmtvång i backen, har man ingen finns 
det att hyra, se nedan. Vill man så finns alltid möjligheten att åka tillsammans med en 
ledare.  
 
En vanlig dag ser ut ungefär så här:  
07:30 Väckning - frukost – morgonsamling - avfärd till backen – i backen äter vi 
matsäck som vi själva gjort i ordning på morgonen (lägret står för all mat) - åka hem 
från backen - middag - samling–aktiviteter - kvällsmat - fritid - frivillig andakt – 23:00 
sova. Som du förstår händer massor spännande så börja tagga! 
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Grupper under lägret 

Vi kommer att dela in er i grupper under lägret, dessa grupper kommer att ha ansvar 
för bland annat för frukostfixande, diskning och lite städning vid några tillfällen men är 
även till för att bara snacka och ha roligt ihop! 
 

Betalning 
Har du missat att betala så gör det senast 26 januari. Information finns på 
trysil.mariestadpingst.se – Här finns all info om ev. avanmälan också. 
 
Om du missat att anmäla skid/snowboard hyra så kan vi lösa det fortfarande. Gå in på hemsidan 
ovan och anmäl dig där. Skicka samtidigt ett mail till david@mariestadpingst.se att du har lagt in en 
skidhyra så vi inte missar dig. För att få ett så bra pris på utrustningen vi hyr så har vi ett motkrav 
från hyrstället: Om någon kör oaktsamt så att utrustningen behöver lagas kommer det kosta 580:- 
för lagning. Detta betalas av den som hyrt. 

 
I backen hoppas vi att inga skador inträffar men ibland händer det tyvärr ändå. 
Tidigare har ett vanligt läkarbesök kostat ca 300 NOK. Eftersom Sverige har 
sjukvårdssamarbete med övriga norden ska man kunna få tillbaka de pengarna via 
försäkringskassan i efterhand. Det är dock en fördel om man har med sig den summan 
utifall att och givetvis tar de kort. Vid nödfall lägger vi givetvis ut för detta.  
 
Saker som kan vara bra att ha med 

 Termos (märk med namn) 
 Underställ 
 Smörgåslåda, Stor nog att rymma 

din matsäck varje dag (märk med 
namn) 

 Skidor och snowboard (helst i 
fodral) 

 Sovsäck + underlakan (att sova 
i/på) 

 Kudde 
 Öronproppar kan vara gött!  
 Pyjamas 

 Sockor (typ skidsockar, gärna ylle, inte 

bomull!!) 

 Tandborste och övriga 
toalettgrejer 

 Skidglasögon  
 Och självklart några ombyten 

kläder. 
 Skidhjäm (om du inte hyr hjälmen) 

 Innetofflor(är gött att ha!) 
 Något kul sällskapsspel till 

fritiden? 

 Sittunderlägg (om du vill fika ute 
ibland) 

 Ryggsäck (att ha matstäcken i till 
backen. Dessa lämnas oftast 
obevakade så ta inte nyaste 
ryggsäcken- vi har dock väldigt 
sällan haft problem med att de 
försvinner.) 

 Mössa, vantar, skidkläder 
 Matsäck till uppresan, viktigt att 

du packar det i handbagaget! 
 Om du har digitalkamera/ 

hjälmkamera, ta gärna med 
datakabeln också! Det kan vara 
kul att kika det goa hoppet eller 
den roliga vurpan på storbilden!  

 

 Vill du ha med fickpengar finns det dels affärer vid backen samt en mindre affär i 
Östby där vi bor. Det mesta är dock skapligt dyrt så ett tips kan ju vara att ladda 
upp med godis och liknande hemifrån.  
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Vid sjukdom inför lägret eller olycka i backen under lägret. 
Blir du sjuk dagarna innan lägret, är det viktigt att du hör av dig till oss så kan vi prata 
om ifall du kan åka med. Vid ev. maginfluensa gäller att du varit symptomfri i minst 
48h innan lägrets avfärd. 
 

Obs: Det är bra att kolla upp så du har en fungerande olycksfalls-försäkring. 
Vi har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda försäkring genom lägret. 
 
Några viktiga regler som gäller på lägret: 
 Lägret har totalförbud mot alkohol och droger. Detta gäller både på gården och i 

backen. 
 Vi har ett gäng samlingar som är obligatoriska för alla. Självklart finns det en hel del 

fritid med! 
 När vi inte är i backen är vi på lägergårdens område. 
 Under veckan kommer alla få hjälpa till med några olika sysslor (som diskning och 

städning mm.) 
 All typ av kränkningar/mobbning är helt oacceptabelt. 
 Ledarnas anvisning måste följas. 
Om någon väljer att bryta mot dessa regler så förbehåller vi oss rätten att skjutsa 
denne till busstationen där han/hon får betala resan hem själv. Hitintills har vi aldrig 
behövt göra det så vi räknar med att det går lika bra i år! 
 
Förbud mot nattladdning av mobiler m.m. 
Av och till läser vi om bränder orsakade av diverse laddare för elektronisk utrustning 
såsom mobiltelefoner, actionkameror mm. Under lägret kommer vi bo många personer 
på en liten yta, med material som fleecetröjor, sovsäckar lite här och där, som lätt 
hamnar över en telefon på laddning och vore olyckan framme kan då brandförloppet 
gå mycket snabbt. Självklart finns brandlarm på gården men vi ledare vill helt enkelt 
minimera riskerna och öka säkerheten.  
 
Därför har vi bestämt att vi INTE tillåter nattladdning av telefoner, powerbanks, 
actionkameror osv, detta gäller även laddning från powerbank till telefon. Så allt du vill 
ladda får du ladda mellan 07:00-23:00. Gå gärna ihop med några kompisar och ta med 
ett extra grenuttag så kommer det funka fint!  
 
 
Till sist, vi ledare ber, hoppas och jobbar stenhårt på att det ska bli ett fantastiskt kul 
läger och stämningen bland ledarna är på topp.  Så vi hoppas ni deltagare taggar järnet så 
ses vi snart för en riktigt rolig sportlovsvecka! 
Mvh 
Alla glada goa ledare genom lägerchefen 
David Vindlycke (0704-07 58 90)  
david@mariestadpingst.se 
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Sist passar vi på att tacka Bolins Bilverkstad AB på 
Mariagatan som sponsrar lägret genom att låna ut en 

släpkärra till oss. 

 
 

Och Pingst ung som vi samarbetar med 

 
 
 
 

 facebook.com/nitton19  
Vi har även en facebookgrupp enbart för lägret ”Trysil2020 nitton19+channel” 
Gå gärna med i den! 
 

@nitton19    
 
Vi gör lägret tillsammans med Equmenia kyrkan i Törebodas 
ungdomsarbete: 

@wearechannel    
 

http://www.facebook.com/nitton19

