
 

 

I sommar startar ett helt nytt evenemang upp i Sälen där skidåkande 
ungdomar har möjlighet att kombinera träning och konfirmation! Vi söker 
just nu en driven och ansvarsfull person som kan tänka sig att hjälpa till att 
starta upp detta samt ha ett huvudansvar för evenemanget som startar 
sommaren 2020. Det kommer ske samtidigt som OL-konfirmationen som 
är 9-29 juni 2020. Lägret kommer hålla till i Tandådalen. 
 
Det kommer bli liknande upplägg som för OL-konfan som pågår under tre 
veckor. Än så länge finns det inte så mycket information ute om lägret men vi 
hoppas jobba fram detta tillsammans med dig! Information om hur OL-konfan 
fungerar skickas ut som en bilaga för att ge en känsla om hur det kan komma att 
se ut. 
 

Ersättning: 20 000:- + mat (frukost, lunch och middag), boende och resa 
(till och hem från Sälen). 
 

Vid intresse och/eller funderingar hör av dig till Jennie eller Johanna 
Börjesson Eriksson helst så snart som möjligt. 
Mobilnummer: 0720031467, 0703872668 
Mejl:  borjessoneriksson@gmail.com, gun.johanna@gmail.com  
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Konfirmationsläger i Sälen med inriktning Längdskidor 

Bakgrund 

Malungs OK har de 9 senaste somrarna arrangerat Konfirmation Sälen, ett konfirmationsläger 
i Tandådalen, Sälen med orienteringsinriktning. Totalt har omkring 430st ungdomar 
konfirmerats i samband med lägret. 

Många orienteringsungdomar väljer att konfirmera sig på detta sätt och det finns liknande 
läger på många platser i Sverige. Intresset för lägret i Sälen har under dessa somrar stadigt 
ökat. En anledning till det är säkert den fantastiska fjällmiljö som finns uppe i Sälen. Vi har i 
Sälen tillgång till bra och helt unika orienteringskartor, högklassigt boende & god mat från 
Tandådalens Wärdshus. Även duktiga ledare har bidragit till det goda ryktet som lägret fått. 

Längdskidor har inte denna tradition med konfirmationsläger och vi ser nu möjligheten att 
skapa något nytt som möjliggör för ungdomar att kombinera sin idrott och samtidigt 
konfirmera sig. 

 

Hela gänget från 2016 års läger. 

  

  

  

 

         



 

Så här fungerar orienteringslägret 

I mitten av oktober genomför vi en upptaktsträff i Falun dit samtliga deltagare är inbjudna. Vi 
presenterar lite mer ingående om lägret, presenterar ledarna samt de förberedelser som krävs för 
konfirmationsundervisningen. Detta sker i samband med en stor ungdomstävling ”Daladubbeln” som 
lockar deltagare från hela landet. 

Lägret pågår tre veckor på sommaren med start 9 juni. 

Vi har 9 (beror så klart på gruppstorlek) tränings- och lägerledare på 74 deltagare. Dessa ledare håller 
i den dagliga verksamheten men finns även tillgängliga för vissa moment som det kan behövas för 
konfirmationsundervisningen. 

Ungdomarna bor i fina 8-bäddsstugor i Solbacken och äter mat i Tandådalens Wärdshus som 
lägerverksamheten förfogar över under hela juni månad. Wärdshusets ordinarie kock lagar måltiderna 
och deltagarna och ledarna hjälper till med disk och andra lättare sysslor. Samtliga ledare bor och äter 
i Tandådalen. 

Wärdshuset kan även användas i undervisning och andra aktiviteter utöver måltiderna. 

Konfirmanderna kommer främst att transportera sig via cykel till och från träningarna och andra 
aktiviteter men i samband med konfirmation och dagarna före har vi tillgång till en stor buss. 

Beroende på gruppens storlek är vår erfarenhet att undervisningen bäst delas upp i två grupper över 
30-40 anmälningar dvs en grupp som kör Träning på fm och Konfirmationsundervisning på em och en 
grupp som kör Konfirmationsundervisning på fm och träning på em. 

                                                                             

Myr OS brukar vara populärt 

Mer information på hemsidan 

På lägrets hemsida Orienteringsdelen finns mer information om verksamheten. Det finns även bilder 
och filmer från tidigare år. I dagboken som ungdomarna har skrivit från tidigare läger finns 
information som skapar en bred bild av verksamheten. Adressen är www.konfirmationsalen.com. 
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