TVMs Riksting 2012 - Uppting^^
Vad
TVMs Riksting 2012 – Uppting^^ är årets stora
upplevelseläger för friluftsintresserade ungdomar.
Lägret riktar sig främst till dig som är med i någon av
Friluftsfrämjandets TVM-/äventyrsgrupper, men alla
ungdomar är välkomna. Om du inte är med i någon
grupp men har grundläggande friluftskunskaper kan
du delta på Nytinget, ett anpassat lägerkoncept där vi
bor och lagar maten tillsammans. Nytt för i år är också
att du kan betala extra för Köket – gemensam mat,
och för att prova vår höghöjdsbana med zipline.
För att vara med på lägret måste du vara medlem i
Friluftsfrämjandet. Mer information om hur lägret
fungerar finns på webbplatsen.
Var
Tinget kommer att äga rum vid Rodga ca 1,5 mil
nordväst om Norrköping. Tingsplatsen är belägen vid
Norrsjön strax norr om Rodga, mitt i Kolmårdens
djupa skogar. Koordinater till platsen är N 58°
44.934', E 16° 05.573' Vägbeskrivning och
information om resor finns på webbplatsen.
Aktiviteter
Årets läger kretsar kring upplevelser. Vi vill att du ska
få upptäcka nya aktiviteter och uppleva tillsammans
med nya och gamla vänner! Några av aktiviteterna på
tinget är paddling med kajak/kanadensare, klättring,
geocaching, mountainbike, höghöjdsbana med zipline
(betala 150 kr extra), natur&kultur-vandring och olika
workshops.

När
Tinget arrangeras under Kristihimmelsfärdshelgen
den 17-20 maj 2012, incheckning sker torsdag kl.
15:30 – 19:30, Invigningen av lägret börjar kl.
21.00. Tinget avslutas söndag runt kl. 09:00.
Anmälan
Du anmäler dig via friluftsframjandet.se
På sidan ”Anmälan” på webbplatsen kan du läsa
mer i detalj hur. Anmälningsavgiften är 200 kr och
betalas in på Friluftsfrämjandets bankgironummer
720-8135 senast den 4 maj. Skriv RT och namn
i meddelanderutan! Mellan den 5 - 13 maj går det
att efteranmäla sig till en kostnad av 250 kr.
Från den 14 maj kan du endast anmäla dig på plats
på lägret (Obs! gäller inte Nytinget/Köket).
Du betalar då 300 kr kontant - med jämna pengar.
Kom ihåg att ta med dig ditt medlemsnummer.
Tilläggsavgifter: För Nytinget / Köket betala in
200 kr extra. För Höghöjdsbanan 150 kr extra.
Arrangör och frågor
Tinget arrangeras av Friluftsfrämjandet
i Kolmården. Har du några som helst frågor,
tveka inte att ta kontakt med arrangörerna!
Marcus Olofsson, lägeransvarig
marcus@friluftsframjandet.se / 0738-313933

www.friluftsframjandet.se/ung/riksting12

