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Erbjudande till unga deltagare 
på Sverigelägret 2022

Till ungdomar, målsmän, ungdomstränare och klubbledare

Svenska Aikidoförbundet erbjuder tillsammans med Ikigai Aikidoklubb gratis boende 
och aktiviteter varje kväll för alla ungdomar, 13–18 år, som deltar i Sverigelägret 2022. 

Svenska Aikidoförbundet har erhållit bidrag från Riksidrottsförbundet för att stödja 
klubbar och individuella medlemmar, särskilt våra unga, att delta på Sverigelägret 2022.  

Vi erbjuder därför deltagande ungdomar 
• boende inklusive frukost utan kostnad
• kringaktiviteter varje dag/kväll utan/reducerad kostnad 
• lägermiddag till reducerad kostnad

Boende
Ikigai har bokat Älvsjö Scoutstuga. Stugan är stor och innehåller flera gemensamhets-
ytor, ett stort kök, dusch och bastu. Sovplatser är på golvet uppe på “vinden”, 200 
kvadratmeter och det finns även några separata sovrum för medföljande vuxna. Scout-
stugan ligger centralt i förhållande till lägerlokalen, det tar cirka 10 minuter med buss 
plus en kort promenad.
Länk till Älvsjö scoutkårs hemsida https://alvsjo.scout.se/bygget/

Aktiviteter
Ikigai aikidoklubb förbereder organiserade aktiviteter för unga varje kväll under lägret. 
Detaljplanering pågår så mindre justeringar kan såklart ske. Men klart är att 
• Torsdag kväll är det bokat bowling inklusive middag på plats
•  Fredag kväll planerar vi aktivitet med ”prova-på” japanska Taiko drums samt  
karaokekväll

•  Lördag är det lägermiddag där ungdomar betalar reducerat pris.  
Efter det är det filmkväll i scoutstugan bara för ungdomar.

På detta sätt försöker vi nå ut med grundläggande information relativt tidigt till berörda 
ungdomar, målsmän och ledare. Vi förväntar oss att respektive klubb tar det ansvar 
för sina ungdomar som är brukligt då man åker på läger, dvs att ungdomar åker med 
sin träningsgrupp och ledare/ansvariga vuxna. Sedan kommer vi som arrangör ordna 
med att göra lägret minnesvärt och ge alla ungdomar chans att träffa nya och tidigare 
aikidovänner.

För att kunna nå ut med ytterligare löpande information och eventuellt något informa-
tionsmöte, för att gemensamt göra detta till en lyckad och uppskattad aktivitet, ber vi 
klubbar med deltagande ungdomar meddela oss i organisationen kring Sverigelägret.

Kontakt till Sverigelägrets organisation sker via 2022@ikigaiaikido.se

Särskilt ansvariga för arrangemang kring ungdomar är  
Magnus Burman, 070-549 6450
Jenny Verner-Carlsson
Rikard Gothäll

Information om  
Sverigelägret  
finner ni på  

förbundets hemsida, 
www.svenskaikido.se


