
 

 

 

 

 

 

 

Idé till gemensamt läger för flera lufsargrupper i Raftarp, 

Snogeholm 

 

Raftarps camping i Snogeholm är en bra plats att vara på om flera grupper vill träffas samtidigt. 

Här finns en stor öppen plats med gott om utrymme för allehanda aktiviteter, bra med plats att 

sätta upp vindskydd och/eller tält och två stora eldplatser. 

Här finns möjlighet för flera grupper att sammanstråla. Planera vilken helg ni ska ses i Raftarp 

och bestäm om lufsarna i förväg ska veta om att de ska träffa andra lufsargrupper, eller om det 

ska bli en överraskning för dem. 

En idé är att varje lufsargrupp planerar in en vandringshelg lördag – söndag (om någon grupp vill 

börja vandra på fredagen och övernatta två nätter går det lika bra) enligt följande olika 

möjligheter: 

Grupp 1 

Planerar för en helg i Raftarp på den stora lägerplatsen, ”Raftarps camping”. Kör bil till Raftarp. 

Tar med gemensamt material till alla grupperna, t ex ved. De bygger vindskydd till sig, gör någon 

aktivitet och lagar lunch. Strax börjar fler grupper trilla in… 

Grupp 2 

Planerar för en helg i Raftarp, vid de två fasta vindskydden på Skåneleden (bara ett par hundra 

meter upp i backen från den stora lägerplatsen). De tar ändå med sig presenning, rep och mycket 

surr. Leker och äter lunch vid vindskydden, men ändrar sig och vill gå lite längre bort där en 

ledare hittat ett mycket mysigare läger…. 

Grupp 3 

Planerar för vandring på Skåneleden och startar väster om Blentarp, då har de 12 km mycket lätt 

vandring till Raftarp. Äter lunch innan de når fram. 

Grupp 4 

Planerar för vandring på Skåneleden och startar i Vitabäck, då har de 10 km mycket lätt vandring 

till Raftarp. Äter lunch innan de når fram. 

Grupp 5 

Planerar för vandring på Skåneleden och startar i Krageholm och går norrut mot Raftarp, 10-12 

km mycket lätt vandring. Äter lunch innan de når fram. 

Grupp 6 

Planerar för vandring på Skåneleden, den så kallade Snogeholmsslingan. Startar vid 

besökscentret/stora parkeringen vid Snogeholmssjön och går söderut. När de stöter på 



 

 

Skåneledens SL4 etappen mellan Ystad och Snogeholm, tar de den leden norrut mot Raftarp, 

cirka 8 km mycket lätt vandring. Äter lunch innan de når fram. 

Grupp 7 

Planerar för vandring på Skåneleden, den så kallade Snogeholmsslingan. Startar vid Sövdesjön 

och går söderut. När de stöter på Skåneledens SL4 etappen mellan Ystad och Snogeholm, tar de 

den leden norrut mot Raftarp, cirka 6 km mycket lätt vandring. Äter lunch innan de når fram. 

Grupp 8 osv 

Observera att det går att göra flera varianter av vandring i olika riktningar på Snogeholmsslingan. 

Dessa vandringar blir cirka 6 – 9 km beroende på vilken sträckning som väljs. 

På stora lägerplatsen i Raftarp ”råkar” grupperna träffas. Det sker på lördag eftermiddag när 

grupp efter grupp trillar in. 

Varje grupp har med sig presenning för att sätta upp vindskydd. Varje grupp har med all mat till 

sig själv. På lördag kväll kan alla grupperna med fördel laga t ex tacos och äta tillsammans. Övrig 

mat bestämmer varje grupp själv vad man vill ha. 

 

Förslag på preliminärt tidsschema: 

Lördag: 

Cirka kl 14-16: Alla grupper anländer pö om pö till Raftarp. Varje grupp sätter upp vindskydd till 

sig. 

Cirka kl 16-17: Lufsarna delas in i grupper med kompisar från andra grupper. Gemensam aktivitet 

i grupperna. Förslag på aktivitet är olika uppdrag som tvärgrupperna ska göra. 

Cirka kl 17-18: Middagslagning 

Från 18 och framåt. Middag och fria aktiviteter. 

 

Söndag: 

8.00 Väckning. Frukost. 

10.00 Vindskydd är nedtagna. Ryggsäckar är packade. 

10-11.30. Aktivitet gruppvis (samma tvärgrupper som på lördagen). Kortare vandring i 

strövområdet, förslagsvis den så kallade Gydarpslingan. Tipsrunda med frågor om allemansrätten. 

Rundan tar cirka en timme att gå. 

12-13. Lagar och äter lunch. Varje lufsargrupp organiserar sin lunchlagning. 

13-14. Skräpplockning. Avslutning av lägret. 

14. Hemfärd. Varje lufsargrupp ordnar sin hemtransport. 

 

  



 

 

I Raftarp finns vatten, toaletter och sopsortering. Två toaletter är alltid öppna. Det finns 

ytterligare två toaletter samt två duschar som stora grupper kan få använda. 

 

Det är en bra idé att höra av sig till Skånska landskap (044-309 39 30 eller 

info@skanskalandskap.se) i förväg och meddela att man vill använda platsen. Be också Skånska 

landskap att öppna till de extra toaletterna. 

 

Gemensam packning som behövs på lägerplatsen: Ved, surr, grytor, muurika, stekspade, slev, 

grytvantar, toalettpapper, tvål, vattendunkar, vattenbaljor, diskmedel, diskborstar. 

 

Bestäm vem som ska samla ihop alla gruppernas anmälningar och dela in lufsarna i blandade 

grupper. Det kan vara bra att alla lufsare får med sig minst en kompis från sin grupp i de 

blandade tvärgrupperna.  

 

Hösten 2022 riggade lufsargruppen Fjärilarna detta upplägg för Skogsmössen, Lodjuren, 

Lövungarna, Fiskmåsarna, Bärfisarna och Fjärilarna. Vi hoppas att ni får lika roligt som vi hade! 

Lycka till med er lufsarträff! 
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