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Vä lkommen till Nätursnokslä ger i  
Fjä rä s, Kungsbäckä,  27-30 juni 2016 

Ta chansen att leva natursnoksliv några dagar i sommar! Vi snokar i naturen, 

hittar spår och småkryp, skapar i och med naturen och mycket mycket mer.  

I år håller vi till i Koitjärvi utanför  Kungsbacka på västkusten.  Du kan välja 

om du vill tälta eller bo med enkel standard inomhus. Vill du också leva 

Natursnoksliv? Anmäl dig till detta unika Natursnoksläger! 

 

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeaktiviteter. Alla 

som vill vara ute med barn och deras vuxna i naturen är välkomna till detta 

läger. Har du barn är du välkommen att med hela din familj känna på att leva 

Natursnoksliv.  

Funderar du på att bli Natursnoksledare? Kom och upplev vad det kan 

innebära!  Är du redan Natursnoksledare? Kom och fyll på din inspiration och 

bidra med dina erfarenheter! 

Vi kommer att hålla till vid en sjö i Fjärås utanför Kungsbacka.  . Här finns en 

estnisk friluftsorganisation som har en fastighet vid namn Koitjärvi. Syftet med 

deras verksamhet är att låta barn och ungdomar komma närmare naturen.  

 

Om innehållet 
Syftet med lägret är att fler ska bli inspirerade till att starta och leda Natursnokar runt om i 

landet och att vi tillsammans ska ha en skön, lärorik upplevelse i fin natur. Upptäckter, 

upplevelser och kunskap om naturen, blandas med konstnärlig verksamhet. Dagarna är 

uppdelade i olika Snokpass som du själv väljer. Vi upptäcker naturen omkring oss – i 

strandkanten och i skogen. Vi tittar på mossor/lavar och småkryp, vi paddlar, och vi hjälps åt 

att laga mat med ingredienser från skogen. Vi leker och lär oss nya övningar. Vi har kvällar 

runt brasan… 

Har Du något du vill bidra med och lära ut? Ange detta i din intresseanmälan, vi vill gärna 

byta erfarenheter med varandra.  

 

Praktiskt 
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Det finns sängplatser inomhus och stora möjligheter att tälta ute. Det finns fräsch torrtoa och 

dusch, varmt och kallt rinnande vatten inomhus. Under detta läger kommer vi att vara 

utomhus i stort sett hela tiden så tänk på att ta med bra med ombyten.  

 

För vem? 
Lägret riktar sig till medlemmar i Naturskyddsföreningen, som vill vara ute med barn och 

deras vuxna i naturen. Du är välkommen med eller utan barn, vi kommer se till att det blir ett 

läger med både barn och deras vuxna. Alla barn ska ha en vuxen med sig. Alla vuxna behöver 

inte ha ett barn med sig. De flesta aktiviteter är mest lämpade för barn mellan 5-12 år. Barn i 

andra åldrar är välkomna efter bästa förmåga.  

 

När? 
27-30 juni 2016. Lägret börjar kl. 13.00 måndagen den 27 juni Fika finns från kl. 10.00, då är 

alla välkomna att sätta upp sina tält. Lägret avslutas kl.15.00 den 30 juni.  

 

Var? 
Koitjärve, nära  Kungsbacka på Västkusten.  
 

Hur tar man sig dit? 

Kommunalt till Kungsbacka eller med egen bil. Åker du till Kungsbacka, hämtar vi dig där.  

 

Kostnad? 

Lägret är starkt subventionerat då Natursnokarna har medel insamlade från IKEAs kunder 

(där kunder plockar skruvar och muttrar kan de välja att betala eller ej och lägger då pengar 

till Natursnokarna och/eller till Rädda Barnen).  

Hela lägret kostar ca 900 kr/vuxen och ca 500 kr/barn för barn över 10 år. Barn tom 10 år 

gratis. I detta ingår mat och tältplats samt alla kursmoment. Då lägret är starkt subventionerat 

utgår ingen reseersättning.  

 

Intresseanmälan 
Skicka in din intresseanmälan senast 15 maj genom att skicka ett mejl till 

natursnokarna@naturskyddsforeningen. När vi fått in tillräckligt många intressanmälningar 

bestämmer vi om lägret blir av! Detta är alltså en intresse anmälan för att se om lägret blir av 

trots att vi går ut sent med anmälningarna. 

På lägret erbjuds god vegetarisk mat (som barnen brukar gilla!) 

 

Att ta med 

 Tält  

 Sovsaker – liggunderlag, sovsäck mm 

 Matsaker – tallrik, bestick, mugg 
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 Kläder för utomhusbruk i alla väder 

 Anteckningsblock 

 Om du har: kikare och lupp, snorkel 

 Ev. instrument 

Fullständig utrustningslista och mer information kommer med välkomstmail. 

Kontakt 

För frågor kontakta Anna Wahlberg 08-702 65 16 eller Sylvia Löfberg på 072-309 79 89, 

eller natursnokarna@naturskyddsforeningen.se  

 

 

 


