
 
SOMMARLÄGER 2018 

(uppdaterat 25 juni) 
 
Hej 
 
Nu är det dags att anmäla sig till årets upplaga av sommarlägret, som i år är v 33 
mellan den 13 och den 16 augusti.  
 
Lägret är till för dig som är född mellan 2005 och 2010 (8-13 år, uppdaterat). Vi håller 
som vanligt till på idylliska Utviksgården beläget vid Norafjärden, Höga Kusten. Vi 
kommer bada, paddla, fiska, skratta, leka, spela, spexa och mycket mer i dagarna fyra.  
 
På gården kommer förutom er barn att finnas föräldrar och ungdomsledare, så ni är i 
goda händer. ☺  

 
Kostnaden för lägret är 1000 kr och medlemskap i Diabetesförbundet är ett krav.  
Om ni inte redan är medlem gå in på www.diabetes.se för att ansöka om medlemskap!  
 
Anmälan vill vi ha in senast den 15 juli (uppdaterat, anmälningstiden förlängd). 
Om anmälningarna blir många är det först till kvarn som gäller.  
 
Om du eller dina föräldrar har frågor är ni välkomna att kontakta Andrea via email eller 
telefon.  
 
Info till föräldrar 
För att lägret ska kunna bli av så behöver vi föräldrar som kan vara med som 
lägerföräldrar och/eller föräldraledare. Det innebär att man hjälper till med matlagning, 
städning, aktiviteter mm och att man tillsammans med andra föräldrar/ledare ansvarar 
över några barn under lägret. Se information på nästa sida.  
Vill ni veta mer så kontakta Andrea.  
 

Hoppas vi syns i Utvik 
 

Diabetesföreningarna i Västernorrlands län 
 
Andrea Edman  
Mail: andrea.edman@live.se  
070-288 32 96  

http://www.diabetes.se/


Anmälan  
Mailadress:____________________________________________________________  
Mailadressen är obligatorisk. All vidare information om lägret kommer att skickas via 
mail.  
Frågor till barnet: 
Namn:______________________________________Född :_____________________  
Adress:________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Telefon: 
Barn_______________________________________________________________  
Förälder/vuxen 1_____________________________________________________ 
Förälder/vuxen 2_____________________________________________________ 
Simkunnighet(Kan simma 200 m)________________________________________ 
Haft diabetes sen:_______________________________________________________  
Matallergier  nej ( )  ja ( )  mot vad:     
Några andra läkemedel/Diagnoser som vi bör känna 
till :__________________________________________________  
Godkänner dina föräldrar att du är med på bild? 
(  )  Sociala medier. 
(  )  Media som tex Radio. 
(  )  Nej, det är inte ok.  
  
Vilka diabetes-hjälpmedel använder du? 
Vid blodsockermätning (Märke och modell):_______________________________  
När du tar insulin (Märke och modell):____________________________________ 
Kan du hantera din utrustning själv?_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Frågor till förälder:  
(  )  Vill du som förälder ställa upp som föräldraledare?  
Vilket innebär: 
Kontaktperson till några barn som du håller uppsikt över under lägertiden. 
Hjälper till med nattliga kontroller av blodsocker.  
Hjälper till med barnens hjälpmedel. 
 
(  )  Vill du som förälder vara med som lägerförälder där du ansvarar för ditt eget barn        
och hjälper till med enklare sysslor.  
 
Övrig information eller önskemål: ___________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
 
 
Anmälan skickas till: Andrea Edman 

Sel 240  
87391 Bollstabruk 


