
GLÄDJE! GEMENSKAP! IDROTT!   
2018 års sommarläger i Yxnerum 

 
Linköpings Parasportförening bjuder tillsammans med Parasport Östergötland in 

dig till årets sommarläger! På programmet står som vanligt en mängd olika 

aktiviteter, bad och bus. 

Nytt för i år är att vi byter Missmyra mot Yxnerum som lägerort. I Yxnerum får vi 

tillgång till ännu bättre lokaler, idrottshall och förutsättningar för ett toppenläger! 

För vem? Först och främst vänder vi oss till dig som är i åldern 7-13 resp 14-25 år och har 

ett har ett fysiskt funktionshinder, men i mån av plats är självklart även ni som 

passerat 25 år välkomna. 

När? Eftermiddag den 1 juni till eftermiddag den 3 juni 2018 

Plats? Yxnerum hotell/konferens, utanför Åtvidaberg. www.yxnerum.se  

Ledare? Linköping Parasport har utbildade ledare på plats med stor erfarenhet av 

olika funktionsnedsättningar, men om du har ett hjälpbehov behöver du ha 

en förälder/assistent med dig. 

Kostnad? För helpension, aktiviteter mm subventioneras din deltagaravgift till 500 kr. 

Assistenter, föräldrar och deltagare över 25 år 1200 kr. 

Anmälan? Du anmäler dig på bifogad talong senast den 2 maj. Efter anmälan får du 

information om tider, ”bra att tänka på”, inbetalningskort osv. 

Frågor? Besvaras av vårt kansli, 013-13 39 79 eller e-post kansli@lhif.se  

 

Varmt välkommen till härliga dagar med oss! 

Linköpings Parasportförening 

www.lhif.se 

http://www.yxnerum.se/
mailto:kansli@lhif.se
http://www.lhif.se/


ANMÄLAN TILL   
2018 års sommarläger i Yxnerum! 

LINKÖPINGS PARASPORTFÖRENING 

 

Efter anmälan får du ett brev med tider, information och bra att tänka på! 

 

Namn: ________________________________________________________________________________ 

Adress: ________________________________________________________________________________ 

Postadress: ____________________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________________________________________________________ 

E-post: ________________________________________________________________________________ 

Personnummer: ________________________________________________________________________ 

Allergier: ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Använder rullstol: ______________________________________________________________________ 

Använder el-rullstol: ___________________________________________________________________ 

Övrigt som är bra för oss att känna till: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

T-shirtstorlek: __________________________________________________________________________ 

 
Fotografering kan förekomma under lägret. Foton och rörliga bilder kan komma att publiceras i olika medier. 

============================= 

Målsman: _____________________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________________________________________________________ 

E-post: ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Senast den 2 maj behöver vi din anmälan men anmäl dig gärna redan idag! 

Linköpings PF, Västra vägen 32, 582 28 Linköping 

 

Du kan även anmäla dig via e-post kansli@lhif.se  

 

mailto:kansli@lhif.se

