
 

PM uppstartsläger  
Skebokvarn | 10-12 augusti  

Samling fredag 10/8 kl. 07.30, Stockholm Odenplan 
(Karta: uppgång S:t Matteus Kyrka). 
OBS! Notera att samlingspunkten ej är ”Odenplan” utan andra entrén till 
stationen ”Stockholm Odenplan”.  

Hemkomst söndag 12/8 c:a kl. 17.30, Stockholm Odenplan (uppgång S:t Matteus Kyrka). 

Reseinformation 

Utresa fredag 10/8 

Hemresa söndag 12/8 

Logi 
Tält (natt #1 naturreservat & natt #2 ö) 

Pendeltåg #40, Stockholm Odenplan 08.00 - Södertälje hamn 08.43 
#48, Södertälje hamn 08.51 - Gnesta 09.11

Buss #589, Gnesta 09.19 - Stjärnhov 09.40

Buss #589, Skebokvarn 15.05 - Gnesta 15.58

Pendeltåg #48, Gnesta 16.22 - Södertälje hamn 16.42 
#41, Södertälje hamn 16.46 - Stockholm Odenplan 17.30 

Här är PMS färgen till Täby Loga n

Pantone Uncoated 

Gul:  PMS 122

Grön: PMS 357

https://goo.gl/maps/1t8XvZW3sZq
https://goo.gl/maps/1t8XvZW3sZq


Upplägg 
Vi paddlar en klart kortare tur än förra året. Första dagens paddlingen blir c:a 2-3 timmar. Första 
stoppet blir på platsen där vi gör läger på natten. Under eftermiddagen/kvällen väntar 
teambuilding, kanot-race runt öar m.m. Andra dagens paddling blir längre. De blir två paddlingar, 
en före resp. efter lunch. Vi upptäcker mer av naturen och förhoppningsvis även djuren kring sjön 
Båven (frågesport kan komma). 3:e dagens paddling blir liknande 2:a dagen och vi äter lunch på 
samma ställe som förra året. Vi beräknar att ha paddlat klart vid kl. 13 på söndagen. Därefter 
städar vi ur alla kanadensare innan vi beger oss hemåt. 

Måltider 
Alla tar med sig sin egen mat för ALLA måltider.  
OBS! Det är osäkert om vi kommer kunna använda stormkök. Vi återkommer per mail på onsdag 
eftermiddag. 

- Om vi får tillåtelse tillagar vi maten på stormkök, 2-3 ggr/dygn - frukost (vid behov), lunch & 
middag.  

- Om vi ej får tillåtelse ta med mat som ej kräver tillagning.  

Deltagarna har delats in i matlag, 2 & 2 (lista nedan). Det betyder att dessa två personer synkar 
sina matsedlar och gemensamt lagar sina måltider. 

Deltagare & matlag  
Agnes Gustavsson / Ella Thermaenius 
Amanda Sandberg / Emelie Bergvall 
Andrés Pöllänen / Karl Lingham 
Smilla Hedlund / Esther Rydbeck Nordén 
Anton Forsberg / Emilia Forsberg 
Clara Ersson / Engla Ellbrant 
Embla Börjesson / Thilda Ström 
Erik Ahlqvist / Gustav Ahlqvist 
Erik Åstrand / Isac Rune 
Filippa Bolling / Mathilda Sandberg 
Tove Pettersson / Dina Larsson 
Jennifer Nyblom / Moa Nyblom 
Wilhelm Muzikants / Axel Von Goës  
Noah Juhlin Fredriksson / Hugo Westholm 
Simon Seel / Jousef Hanna 

SMS:a Per om ni behöver komma i kontakt med målsman/deltagare för att synka måltiderna. 

Ledare 
Per Edelholm 072 942 58 70 / per.edelholm@tabysim.se 
Daniel Coleman 073 982 28 85 
Tobias Fernandez 
Victor Simic 

sms:a
mailto:per.edelholm@tabysim.se


Packlista 
Mat - från fredag morgon till söndag eftermiddag/kväll.  

SL-kort 

Regnkläder 
Stövlar 
Mössa 
Keps/solhatt 
Vantar 
Gympaskor 
2 par underställ 
Tjocktröja 
Övrigt gällande kläder rekommenderas ”kläder för alla väder” med extra ombyte. 

Sovsäck 
Liggunderlag (finns att låna vid behov) 
Kudde 
2 handdukar 
5 petflaskor á 1.5-2 l alt. vattendunkar (fylls med vatten på plats) 
Ficklampa 
Enkla solglasögon med halssnodd 
Bestick 
Plasttallrik/kåsa 
Mugg 
Diskborste 
Tvål 
Tandborste 
Tandkräm 
Toalettrulle 
Solkräm 
Myggmedel/myggstift 
Simkläder 
Simglasögon 
Badmössa 

Packa allt i påsar i en väska som är rimliga att ha med på en kanadensare. 
Vi är förberedda för alla väder. 

- Mobiltelefon tas med på egen risk. Det kommer bli blött och batterierna kommer ta slut. 
Vi ledare har med oss mobiltelefoner. 
- Vi lånar tält, liggunderlag, flytvästar, vattendunkar, stormkök, karta, packsäckar/tunnor samt 
kanadensare & paddlar. 
- Vi ledare tar med oss flera förstahjälpen-kit, vattendunkar, tändstickor, bränsle till stormköken, 
kniv, toalettspade, diskmedel, sopsäckar, batteri för laddning av telefoner (endast avsedd för 
ledarna). 



Ordningsregler & upplysningar 
För att transportera oss säkert på sjön och laga mat säkert gäller nedanstående 
ordningsregler när vi är på sjön. Säkerheten kommer först.  

Stormkök 
Se videon på länken här minst två gånger. 
OBS! Det är absolut förbjudet att hälla bränsle i en varm brännare.  
Vi ledare kontrollerar alltid att brännaren är så kall att det går att hälla i bränsle. 

Regelsystem 
Alla deltagare har fyra prickar när vi börjar. Vi vill att alla har fyra prickar när vi slutar. 
Uppstår en situation där vi ledare eller en deltagare menar på att någon har brutit mot en regel 
tar vi oss alla in till land för att diskutera situationen. Bedömer vi ledare att en deltagare brutit mot 
regeln blir denne av med en prick. 

Tre prickar avdragna - Målsman kontaktas. 
Fyra prickar avdragna - Målsman ombeds att hämta sitt barn. Dialog med ledare om lämplig plats. 

Så blir en deltagare av med en prick på sjön: 
• Använder ej flytväst. 
• Åker före ledarkajaken trots en uppmaning om att sakta in och placera sig bakom. 
• Medvetet styr sin kanadensare och rammar en annan. 
• Paddlar iväg i samband med att en kanadensare voltat runt istället för att bistå.  
• Slår med paddeln i vattnet medvetet så det skvätter in i en annan kanadensare. 

Så blir en deltagare av med en prick på land: 
• Leker med stormköket. 
• Tänder eller försöker tända en eld på egen hand. 
• Jagar djur, såväl boskapsdjur som de ute i naturen. 

Fler regler kan tillkomma. 

Övrigt  
Vi kommer ha två genomgångar för deltagarna. Den första direkt efter träningen torsdagen 9 
augusti träning och den andra på plats på fredagen.  
Läs gärna på om allemansrätten.  
Vi reser i Täbykläder.  
Vid frågor kontakta Per Edelholm. 

——- 
Mycket info här…bra att ni läste ända hit. Vi går som nämnt igenom allt med 
simmarna på torsdag.  
 
Med förhoppningar om ett riktigt kul och givande uppstartsläger,  
Tränarna 

https://www.youtube.com/watch?v=HzKK3anf_Z0
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/

