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Välkommen på läger
med Svenska Blå Stjärnan 2017
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GOTLANDS UNGDOMSAVDELNING
DJURSKÖTARLÄGER 4 dagar
Välkommen på läger tillsammans med andra djurtokiga
ungdomar. Under ett par dagar kommer vi att få hjälpa till
med den dagliga skötseln av djuren, bada, leka med mera.
Plats: Lövsta Naturbruksgymnasium, Gotland
Datum: 26–29 juni
Boende:Tillsammans i sovsal
Ålder: 9–13 år
Antal: Max 15 deltagare
Pris: 1 700 kr
Anmälan: Senast fyra veckor innan kursstart till Madelene
Jönsson, komadde@hotmail.com

DJURPARKSLÄGER
I höst kan du följa med till Kolmården för att titta på djur,
umgås och ha roligt med andra Blå Stjärnor. Vi kommer
åka tillsammans och besöka parken samt övernatta en
eller två nätter.
Plats: Kolmården Djurpark
Datum: Någon gång i september/oktober
Ålder: Alla åldrar är välkomna
Mer information kommer längre fram, föranmäl gärna till
Moa Samuelsson, moagrisen@gmail.com

BLEKINGE UNGDOMSAVDELNING
HELDAG MED KANINHOPPNING
Det här kommer vara en heldag för både nya och erfarna
hoppare någon gång under sommaren. Vi kommer bjuda
in en tävlingshoppare som berättar om hur det går till på
tävling och nya hoppare får lära sig grunderna och hur
man bygger hinder m.m.

KUSK FÖR EN DAG
Blekinge och Kalmar kommer anordna en travskola i början av sommaren, det kommer vara på travet i Kalmar.
Mer information kommer längre fram, föranmäl gärna till
Elin Carlsson, carlsson-e@hotmail.com.

VILDMARKSNATT
Blekinges och Skånes ungdomsavdelning planerar en
familjedag/vildmarksnatt med övernattning i Skånes
djurpark under slutet av sommaren. Mer information
kommer längre fram, föranmäl gärna till Elin Carlsson,
carlsson-e@hotmail.com.

UDDEVALLA UNGDOMSAVDELNING
HAV & LAND LÄGER 2 dagar
Från sälsafari till djurpark med vilda djur och krabbfiske.
Låter det kul? Det och mycket mer kan du få vara med om
när Uddevalla anordnar läger på djurparken Nordens Ark
samt Havets hus där vi övernattar vid de stora akvarierna.
Vid den här tiden på året brukar det finnas mycket
djurungar i parken och på kvällen får den som vill gå runt i
mörkret bland havets djur innan läggdags. Plats: Nordens
Ark (Hunnebostrand) och Havets Hus (Lysekil)
Datum: 20–21 maj
Boende: Tillsammans inne i Havets Hus
Ålder: 10–14 år
Pris: 900 kr
Antal: Max 20 deltagare
Anmälan: Senast fyra veckor innan kursstart till Ellinor
Nordberg, ellinor.nordberg@svenskablastjarnan.se

Plats: Mer information längre fram
Datum: Mer information längre fram
Ålder: Från 7 år och uppåt
Antal: Max 12 deltagare
Pris: Mer information längre fram
Föranmälan: Elin Carlsson, carlsson-e@hotmail.com
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KANINLÄGER 3 dagar
Vill du lära dig kaninhoppning och kanske få tips på hur
man på bästa sätt kan ta hand om sin kanin? Havsnära
en liten bit utanför Uddevalla samlas vi för ett par riktigt
roliga och lärorika dagar. Bad och bastu står på schemat
för den som vill, en kväll grillar vi och i slutet anordnas en
liten kaninhoppningstävling med fina priser.
Plats: Ammenäs Lägergård, Uddevalla
Datum: 16–18 juni
Boende: Flerbäddsrum
Ålder: 8–12 år
Pris: 1000 kr
Antal: Max 20 deltagare
Anmälan: Senast fyra veckor innan kursstart till Ellinor
Nordberg, ellinor.nordberg@svenskablastjarnan.se

STOCKHOLMS UNGDOMSAVDELNING

FÅRLÄGER (FAMILJELÄGER) 3 dagar
Välkommen på fårläger, ett familjeläger för ett barn och en
vuxen per barn. Ett perfekt läger för er som älskar djur och
vill göra något tillsammans. Förutom att gosa med fåren
kommer vi bland annat att skilja av och väga lamm,
kontrollera hagarna, vara med vid klippning av fåren,
pyssla med ullen och testa att köra traktor. Självklart blir
det också bad, lekar och annat skoj! Maten är hemlagad!
Plats: Massum Gård, Norrtälje
Datum: 3–5 juli
Boende: Flerbäddsrum
Ålder: 6–12 år
Pris: Vuxen 2 000 kr/Barn 1800 kr
Antal: Max 8 deltagare
Anmälan: Senast fyra veckor innan kursstart till
Sofie Åkerlund och Julia Andreassen,
sthlmung@svenskablastjarnan.se

KOLÄGER 3 dagar
Välkommen på koläger. Varje dag kommer vi att åka till
Billinge mjölkgård där du kommer att få gosa med kor
och kalvar. Du kommer att få välja ut en egen ko och lära
dig massor om henne. Du kommer också att få välja ut en
egen kalv som du får namnge, du får lära den att gå i grimma och mycket mer. Du kommer att få prova handmjölkning och följa mjölkens väg från åkern till gårdens eget
mejeri. Självklart blir det också bad, lekar och annat skoj!
Maten är hemlagad!

DJURLÄGER 5 dagar

Plats: Billinge Gård och Massum Gård, Norrtälje
Datum: 19–21 juli
Boende: Flerbäddsrum
Ålder: 9–14 år
Pris: 1800 kr (inkl. kost, logi och aktiviteter)
Antal: Max 8 deltagare
Anmälan: Senast fyra veckor innan kursstart till Sofie
Åkerlund och Julia Andreassen,
sthlmung@svenskablastjarnan.se

Plats: Massum Gård, Norrtälje
Datum: 8–12 juli
Boende: Flerbäddsrum
Ålder: 10–14 år
Pris: 3 000 kr
Antal: Max 8 deltagare
Anmälan: Senast fyra veckor innan kursstart till
Sofie Åkerlund och Julia Andreassen,
sthlmung@svenskablastjarnan.se

Välkommen på djurläger, lägret för dig som älskar och
vill lära dig mer om flera olika djur. Varje dag kommer vi
att fokusera på ett speciellt djur och göra studiebesök på
närliggande gårdar. Vi kommer att blanda teori och praktiskt arbete med djuren. Några av de djur du kommer att
få lära dig mer om är t.ex. ko, häst, gris och får. På gården
vi bor på finns hästar, får, kanin och marsvin. Självklart
blir det också bad, lekar och annat skoj! Maten är såklart
hemlagad!

RIDLÄGER UNGDOM 3 dagar

RIDLÄGER BARN 4 dagar

Välkommen på ett utvecklande ridläger för dig över 18
år. Det är ett kombinationsläger där du får utveckla dina
förmågor inom både dressyr och hoppning. Det kommer
att vara två ridpass per dag som varvas med teori. Ridlärare är Sofia Collin som är diplomerad svensk ridlärare level
2. Hästarna är utbildade medelsvår B dressyr och minst 1
meter hoppning, en av hästarna har också tävlat körning
till medelsvår B. Förutom att lära dig mer om ridning kommer du att få träffa likasinnade, och såklart blir det dessutom bad och andra aktiviteter. Maten är hemlagad!

Detta läger vänder sig till de lite yngre barnen som älskar
hästar och vill lära sig mer om dem och samtidigt utveckla
sin ridning. Inga förkunskaper krävs. Vi kommer blanda
ridning med teori samt en massa annat skoj! Vi kommer
att bo på Massum gård, men på förmiddagen åker vi iväg
till GRIM Islandshästar för att rida och ha teori, för att
sedan åka tillbaka på eftermiddagen. All mat som serveras
är såklart hemlagad!

VILL DU BLI UNGDOMSLEDARE?

TITTA IN PÅ VÅR HEMSIDA & FACEBOOK

Till våren 2017 genomför vi åter vår populära ungdomsledarutbildning för dig som vill gå en grundläggande kurs
i ledarskap. Kursen riktar sig främst till dig som är mellan
12–18 år och vill bli ledare inom organisationen.
Utbildningen behandlar så väl praktiska som teoretiska
kunskaper om ledarskap, grupprocesser samt att planera
och genomföra aktiviteter. Under kursen kommer du även
få kontakt med redan engagerade ledare som hjälper dig
in i organisationen. Tillsammans kommer vi även fokusera
på teambuilding och samarbetsövningar.

svenskablastjarnan.se där kommer vi att fylla på med lokala
läger och kurser under 2017. De flesta ungdomsavdelningarna har även egna sidor på Facebook, gilla gärna dessa
för att snabbt få reda på ny information!

Plats: Borås
Datum: 17–19 mars 2017
Pris: 0 kr, RUF står för resa, kost och logi samt
utbildning
Kontaktperson: Linn Sörensen,
linn.sorensen@svenskablastjarnan.se

EXTRA STÖD?
Om du anser att ditt barn har behov av extra stöd på lägret
är det viktigt att du anger detta i ansökan så att ditt barn
kan erbjudas en bra lägervistelse. Vid behov av extra
personal tillkommer en avgift på lägeravgiften. Observera
att många djurstallar inte är handikappanpassde. Ring respektive lägers kontaktperson om du har frågor kring detta.

Svenska Blå Stjärnan, Box 2034, 169 02 Solna
sbs@svenskablastjarnan.se
www.facebook.com/svenskablastjarnan

LÄR DIG MER OM DJUR
Syftet med vår verksamhet är att utöva och sprida kunskap
om god djurhållning och samtidigt vara en mötesplats
för djurvänner i alla åldrar. Vi vänder oss både till vuxna,
ungdomar och barn, vilket ger hela familjen möjlighet att
tillsammans utöva ett gemensamt intresse. Du kan även
utbilda dig för att hjälpa till vid kriser i samhället eller vara
ledare för ungdomar och vuxna. Medlemsavgiften är 100
kr per kalenderår för helbetalande medlem och 25 kr för
familjemedlem. I avgiften ingår vår centrala medlemstidning Blå Stjärnan med fyra nummer per år och en olycksfallsförsäkring som gäller när du deltar i vår verksamhet.
Du kan ansöka om medlemskap på vår hemsida.

Grafisk formgivning: Paola Squassina

Plats: Massum Gård, Norrtälje
Datum: 28–30 juli
Boende: Flerbäddsrum
Ålder: 18–25 år
Pris: 2 800kr (inklusive kost, logi och aktiviteter)
Antal: Max 5 deltagare
Förkunskaper: Våga galoppera på stor häst och hoppa
hinder på minst 80 cm
Anmälan: Senast fyra veckor innan kursstart till
Sofie Åkerlund och Julia Andreassen,
sthlmung@svenskablastjarnan.se

Plats: Massum gård, Norrtälje
Datum: 15–18 Juli
Boende: Flerbäddsrum (sovloft) på gården
Ålder: 9–13 år
Pris: 2 800kr
Antal: Max 8 deltagare
Anmälan: Senasr fyra veckor innan kursstart till
Julia Andreassen och Sofie Åkerlund,
sthlmungd@svenskablastjarnan.se

