
I Lögdö Vildmark 
med Sundsvalls 

fritidsgårdar

Sundsvalls fritidsgårdar



Utmana dig själv och dina vänner i ett  
Robinsonläger under sommarlovet!

 
Du och dina vänner blir utkörda på egna separata öar i 
Skälsjön för att klara er i tre dagar.

Det ni får med er ut är: Presenning, kniv och eldstål.  Ni tävlar 
mot andra i olika överlevnadstävlingar om mat, redskap och 
andra saker som blir lyx på er öde ö.

Ni behöver minst vara 4 personer och max 6 i varje lag. Tävlingarna 
kan tex vara att snabbast göra upp eld, bygga pilbågar, och flotte mm.  Andra lag kan 
samtidigt befinna sig på andra öar som ni sedan kanske stöter på i era uppdrag.

Kom upp med din fritidsgård och åk ring,  
wakeboard och basta en hel dag.

Träffa ungdomar från andra gårdar och lär dig lite 
”överlevnadsskills ”medan vi grillar och chillar och 
väntar på din tur att få åka.  Tag med badkläder, 
handduk och varmare kläder då det kan bli kyligt  
efter en dag på sjön.

Robinsonläger

Vattensport i Lögdö

Kom upp över dagen eller stanna upp  
till 3 dagar i Lögdö vildmarksby.

I vildmarksbyn finns 3 mindre stående tältkåtor för 5-6 
personer per tält. Det finns även en stor tältkåta som rymmer 
upptill 25 sittande samtidigt.  I vildmarksbyn, kan du paddla 
kanot med dina vänner, bada, basta och fiska.

Lögdö vildmarksby

KOSTNADSFRITT Anmäl ditt lag på din närmsta fritidsgård!

KOSTNADSFRITT Anmäl dig till din närmsta fritidsgård!

KOSTNADSFRITT Anmäl dig till din närmsta fritidsgård!



Information
Detta kan vara bra att ha med sig om du stannar över:
Tunnare mössa att sova i  Sovsäck  Liggunderlag  Regnkläder/stövlar 

 Badkläder och handduk  2 hela underställ, långkalsong och tröja  Minst 
en varm tröja för kalla kvällar  Minst ett par varma strumpor  Privata 
hygienartiklar tex, tandborste, bindor  Astmamedicin/allergi tabletter  

 Eget godis eller snacks du själv vill ha  Saknar du något så prata med din 
fritidsledare.

Mer information om fritidsgårdarna i Lögdö vildmark kan du  
få av Nacksta fritidsgård som ansvarar för lägerplatsen.
Kontakt:  jan.lindgren@sundsvall.se, 060-192524, 072-451 42 78.
Webbsida:  www.ungisundsvall.se




