
CAMP GLÖD 2021

17-19 SEPTEMBER I
JÄRAVALLEN VID BADSJÖN

Friluftsfrämjandet Malmö



LÅT ÄVENTYRET 
BÖRJA



Avståndet mellan Bellevuegården 
och Järavallen är ca 40 km och
tar ca 40 min att köra.



VÄGBESKRIVNING TILL JÄRAVALLEN ÖSTER OM MOTORVÄGEN
Kör E6/E20 sväng höger till väg 110, avfart 24 Skyltat mot Bjuv (trafikplats Lundåkra)

sedan höger i rondellen och följ sedan skyltning med Friluftsfrämjarskyltar.

Här kör man in 
mot lägerområdet

Här hämtar och lämnar 
bussarna. Även parkering 

för de som kör själva.



18.00  Lufsare och Tvm:are anländer. Vi bygger 
läger, reser sjukvårds/materialtält, diskgrop, 
och tänder grillarna för kvällsmat

Väckning och rivning av lägret.

10.00-12.00  Aktiviteter
12.00-13.00  Lunch
13.00-13.30  Vi packar ihop det sista.
14.00  Hemresa

FREDAG SÖNDAG

9.00-10.15  Knopp, knytte, mulle, strövare 
anländer till Järavallen

10.30  Invigning/fika
11.00  Aktiviteter
12.30-14.00  Lunch
14.00-15.00  Aktiviteter
15.00-15.30  Paus / Mellanmål
15.30-16.30  Aktiviteter
17.00  Hemresa för de som önskar
17.00-18.30  Middag (grillmöjlighet)
18.30  Lägerbål
20.00  Hemresa för de som inte övernattar

LÖRDAG

PROGRAM FÖR LÄGRET
UPPDATERAT PROGRAM FÖR 2021 KOMMER



VI ERBJUDER BUSSRESA FÖR MULLE, 
STRÖVARE, LUFSARE OCH TVM

Knyttebarn med föräldrar och Äventyrliga 
familjen ordnar själv transport

!

Fredag kl. 17.00 Bellevue Gård/Foteviken

Lördag kl. 8.00 Bellevue Gård (strövare/lufsare)
Lördag kl. 8.00 Foteviken (mulle/strövare/lufsare)
Lördag kl. 8.30 Bellevue Gård (mulle)

Lördag kl. 17.00 Mullegrupper som inte vill stanna till kl. 20.00

Lördag kl. 20.00 Mulle och ev. strövare som inte övernattar till Bellevue Gård/Foteviken

Söndag kl. 14.00 Bellevue Gård/Foteviken

TILL LÄGRET

HEMRESA



KNOPP / KNYTTE
ÄVENTYRLIGA FAMILJEN

Vi rekommenderar er att samåka ut till Järavallen 
för att spara på miljön. Var och en har sin egen 
matsäck med sig. 

Samling på lägerområdet  kl. 10.00-10.15.
Vi bjuder på förmiddagsfika.

Anmälan senast 20/4 via anmälningsformulär på 
hemsidan där alla ska anmäla sig.
www.friluftsframjandet.se/campglod

Pris: 50 kr per person

Är välkomna ut på lördagen den 18 September

KNOPP-/KNYTTEGRUPPER

Är välkomna och ni avgör själva om ni bara vill 
vara ute över lördagen eller om ni vill övernatta.

ÄVENTYRLIGA FAMILJEN



MULLE

Bellevue Gård: samling kl. 08.15

Foteviken: samling kl. 07.45

Sedan blir det en heldag med aktiviteter och 
lägermys i Järavallen. 

Eftermiddagsfika ingår i lägeravgiften. Övrig mat tar 
ni med er själva. Det finns grillar tillgängliga mellan 
17.00 - 19.00.

Om ni väljer den sena tiden för hemresa,
kl. 20.00 hinner ni vara med och uppleva lägerbålet. 
Beräknad hemkomst ca 45 minuter efter avresa. 

Gruppens ledare bestämmer vilken av bussturerna 

deltagarna ska anmäla sig till.

Anmälan senast 20/4 via anmälningsformulär på 
hemsidan www.friluftsframjandet.se/campglod 
där alla ska anmäla sig. Vill du åka buss anger du 
det på anmälningsformuläret.

Pris:  150 kr per person (gratis för ledare och funktionärer)

Lördag kl. 8.00 Foteviken
Lördag kl. 8.30 Bellevue Gård

TILL LÄGRET
Lördag kl. 17.00 eller Lördag kl. 20.00

HEMRESA



STRÖVARE

Bellevue Gård: samling kl. 07.45

Foteviken: samling kl. 07.45

Det blir en helg med aktiviteter och lägermys i 
Järavallen. 

Strövarna är välkomna att övernatta från lördag till 
söndag i eget byggt vindskydd.

Eftermiddagsfika ingår i lägeravgiften. Övrig mat 
tar ni med er själva, tänk på att det är både trevligt 
och praktiskt ha matlag i gruppen. Det finns grillar 
tillgängliga på lördagen mellan 17.00 - 19.00.

För dem som inte vill övernatta går bussen tillbaka 
lördag kl. 20.00. Beräknad hemkomst ca 45 minuter 
efter avresa.

Gruppens ledare bestämmer vilken av bussturerna
deltagarna ska anmäla sig till.
För övernattande blir det hemresa söndag kl. 14.00, 
beräknad hemkomst ca 14.45.

Anmälan senast 20/4 via anmälningsformulär på 
hemsidan www.friluftsframjandet.se/campglod 
där alla ska anmäla sig. Vill du åka buss anger du 
det på anmälningsformuläret.
 
Pris:  150 kr per person (gratis för ledare och funktionärer)

Lördag kl. 8.00 Bellevue Gård / Foteviken

TILL LÄGRET
Lördag kl. 20.00 eller Söndag kl. 14.00

HEMRESA
Lördag kl. 8.00 Foteviken
Lördag kl. 8.30 Bellevue Gård

TILL LÄGRET
Lördag kl. 17.00 eller Lördag kl. 20.00

HEMRESA



LUFSARE

Lufsarna är välkomna på en hel helg. 

Samling kl. 16.45 den 17 Maj vid Bellevue Gård.

Det kommer att finnas grillar på  fredag kväll
mellan kl. 19.00 och 19.30 och även lördag kväll 
mellan kl. 17.00 och 19.00 för alla som vill grilla.

Sen väntar en helg full med ÄVENTYR! 

I lägeravgiften ingår eftermiddagsfika lördag. Övrig 
mat ordnar ni själva i respektive grupper.  

Hemresa sker på söndagen 21 Maj kl. 14.00. 
Beräknad hemkomst ca 45 minuter efter avresa.

Anmälan senast 20/4 via anmälningsformulär på 
hemsidan www.friluftsframjandet.se/campglod 
där alla ska anmäla sig. Vill du åka buss anger du 
det på anmälningsformuläret.

Pris:  150 kr per person (gratis för ledare och funktionärer)

Fredag kl. 17.00 Bellevue Gård

TILL LÄGRET
Söndag kl. 14.00

HEMRESA
Lördag kl. 8.00 Foteviken
Lördag kl. 8.30 Bellevue Gård

TILL LÄGRET
Lördag kl. 17.00 eller Lördag kl. 20.00

HEMRESA



TVM

Samling kl. 16.45 den 17 Maj vid Bellevue Gård.

Tvm:are  är välkomna på en helg full med äventyr.

Vi ser fram emot att alla Tvm:are hjälper till som 
funktionärer under helgen. 

För er som vill åka buss till Järavallen är det 
samling vid Bellevue gård kl. 16.45 den 17 Maj.

Det kommer att finnas grillar på  fredag kväll
mellan kl. 19.00 och 19.30 och även lördag kväll 
mellan kl. 17.00 och 19.00 för alla som vill grilla.

Alla kommer få eftermiddagsfika lördag. Övrig mat 
ordnar ni själva. 

Hemresa sker på söndagen 19 Maj. Hemkomst till 
Bellevue gård ca. kl. 14.45. 

Anmälan senast 20/4 via anmälningsformulär på 
hemsidan www.friluftsframjandet.se/campglod 
där alla ska anmäla sig. Vill du åka buss anger du 
det på anmälningsformuläret.

Pris:  Gratis för Tvm

Fredag kl. 17.00 Bellevue Gård

TILL LÄGRET
Söndag kl. 14.00

HEMRESA
Lördag kl. 8.00 Foteviken
Lördag kl. 8.30 Bellevue Gård

TILL LÄGRET
Lördag kl. 17.00 eller Lördag kl. 20.00

HEMRESA



SOPHANTERING

•  Vi räknar med att var och en tar hem tomma förpackningar och annat 
skräp man skapar under helgen.

•  Uppmana barnen att ta med en påse att samla sitt skräp i.

•  Det vi erbjuder är att det kommer att finnas möjlighet att på plats torka 
ur sin matkåsa/gryta med papper när man ätit och sedan diska den på 
plats vid anvisad diskgrop. 

•  Vi kommer tillhandahålla säckar för matavfallet/papper i samband med 
diskningen.



VI BEHÖVER ER HJÄLP!

ANMÄLNINGSFORMULÄR
FÖR 2021 KOMMER

•  Minst en ledare per grupp eller friluftsvan 
förälder som kan vara funktionär och 
aktivt delta i utförande på plats i de olika 
aktiviteterna.

•  Vi kommer även att göra ett rullande 
toalettschema så varje grupp synar 
toaletterna vars en timme under lägret.

Vilken ledare/förälder från er grupp kommer vara 
aktiv funktionär under lördagen på en station?

VI BEHÖVER VETA FRÅN ER LEDARE:



ARBETSGRUPP
Namn Tel e-mail
Affe Holmqvist 073-622 90 66 affe.h.71@gmail.com
Anna Mattsson 070-866 26 35 anna.mattsson@friluftsframjandet.se
Cecilia Mårtensson 072-513 19 80 cilia.m@koeff.se
Christina Norlander 070-519 52 56 christina.norlander@malmo.se
Helen Johansson 070-941 57 00 hea09@hotmail.com
Ingrid Sommarin 073-372 57 30 ingrid.sommarin@icloud.com
Janne Andersson 070-325 64 50 janne@norlandersson.se
Joachim Lövin 070-928 96 91 joachim@barfisarna.se
Johan Hansson 072-235 34 33 Jpt.hansson@gmail.com
Jonas Andersson 076-879 79 24 jonas@barfisarna.se
Katti Virc 073-374 82 76 katti_virc@hotmail.com
Malin Wibom 070-328 38 86 mollemal@gmail.com
Marie Lindahl 072-578 06 02 marie.lindahl@friluftsframjandet.se
Mats Sihvonen 070-579 33 39 mats.sihvonen@ncc.se
Torbjörn Ängquist 070-692 44 40 torbjorn.angquist@cmport.com
Åsa Sandberg 072-578 06 01 malmo@friluftsframjandet.se



LÅT ÄVENTYRET BÖRJA!

Friluftsfrämjandet Malmö


