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Barnkollo och dagläger

För många barn blir lägervistelsen ett minne för livet. Man får träffa nya 
kompisar, leka, fiska, bada, paddla kanot, kanske övernatta utomhus, 
spela teater och göra massa andra roliga saker som hör sommaren till. 
Man får också lära sig att i en trygg miljö pröva sina egna vingar, och 
stolt upptäcka att man klarar av saker utan föräldrar. 

Kollo- och daglägerverksamheten arrangeras av KFUM Örebro i samar-
bete med Örebro kommun. Vi på KFUM Örebro är en del av en världs-
omspännande ungdomsrörelse med 70 miljoner medlemmar i över 130 
länder och är en förening som är öppen för alla. Vi bedriver många olika 
verksamheter och är tillsammans med studieförbundet Sensus huvud-
män i ungdomsarenan Tegelbruket. Det glädjer oss att vår förening, 
tillsammans med våra samarbetspartners, kan erbjuda barn och ung-
domar spännande lägerupplevelser. I denna broschyr kan du läsa om 
några av våra kollon och dagläger sommaren 2018. Ta en liten stund, 
läs igenom broschyren och fundera på om kollo eller något läger skulle 
passa dig i sommar!

Det oändligt långa sommarlovet närmar sig! Snabbare än vi anar ringer 
klockan till skolavslutning. Därför vill vi redan nu bjuda in till årets kollo- 
och daglägerverksamhet, som vänder sig till barn i årskurs 2-6!



Vad är dagläger?
Våra dagläger arrangeras dagtid och har fokus på lek och idrott. Kanske 
finns det ingen vuxen hemma på dagarna, och då är dagläger ett bra val 
om man vill ha ett sommarlov med massor av roliga äventyr och aktiv-
iteter utan att sova borta. På alla läger finns gott om leksugna ledare. 
KFUM Örebro arrangerar flera olika läger, välj det som passar dig bäst!

Dagläger i Hästhagen och 
Idrottskul på Tegelbruket. 
Vi erbjuder dagläger de första och sista 
veckorna på sommarlovet och Idrottskul 
de första veckorna på sommarlovet för 
barn i årskurs 2-6. 
Mer information och anmälan via 
formulär på www.kfumorebro.se. 

KFUM Sommarfriidrottsskola
Vi erbjuder sommarfriidrottsskola de 
första och sista veckorna på sommarlovet för 
barn mellan 6-13 år.
Samling vid Tybblelundshallen.
Mer information och anmälan via 
formulär på www.kfumorebrofriidrott.se. 
Både friidrott, lekar och annat skoj!
Kontakta friidrott@kfumorebrofriidrott.se vid intresse och 
frågor!

t-shirt ingår!



Vi ordnar kollo på tre olika anläggningar, Kilsbergsgården, Klacka och 
Stenboda. Alla tre ställena ligger härligt mitt i naturen och kan erbjuda 
allt som ett kollo ska ha; goda möjligheter till bad, friluftsliv, sport, 
spel samt allt annat som händer under de två intensiva kolloveckorna.

Kilsbergsgården ligger mycket vackert på en sluttning ner mot Stora 
Axsjön ca 3 km väster om Garphyttan i Örebro kommun. Anläggning-
en har en egen badplats och fina grönytor finns i direkt anslutning till 
gården. Vi tar emot 85 barn period 1, 2, 3 och 4.

Klacka ligger mitt i natursköna bergslagen ca 1,5 mil NV om Nora. An-
läggningen har egen sjö och omges av fin natur med skogen inpå knu-
ten. Vi tar emot 55 barn under perioden.

Stenboda ligger mysigt beläget i norra Tiveden vid Östra Laxsjön. 
Anläggningen ligger precis vid det egna badet med grönytor för sport, 
lek och andra roliga aktiviteter. Här tar vi emot 63 barn varje period. 
Kolonin drivs i samarbete med Immanuelskyrkan.

Vad är kollo?
Kollo är ett läger där man åker bort och bor tillsammans med andra 
barn i två veckor. Kollo är ett minne för livet och innebär en mix av 
slöa sommardagar på stranden och galna upptåg med mängder av 
aktiviteter. Mycket händer utomhus: bad, hajk, fotboll, lekar, fiske, 
med mera, men det finns även andra saker att göra som att spela spel, 
vara i hobbyrummet, ta en pingismatch eller kanske öva inför discot. 
Listan kan göras lång. En blandning av gemenskap, trygghet och 
äventyr! 

Man bor ihop 4 - 12 barn i ungefär samma ålder. Varje rum har en 
ansvarig ledare som också är med vid måltider, övernattningar ute, 
och så vidare. Det finns alltid ledare till hands om man har svårt att 
somna eller behöver tröst. Ledarna är till stor del samma år från år 

Var och när?



Stenboda period 1   63   16 juni - 30 juni
Stenboda period 2   63  8 juli  - 22 juli

Klacka period 1   55  29 juli - 12 augusti

Kilsbergsgården period  1  85  16 juni - 30 juni 
Kilsbergsgården period  2  85   2 juli - 16 juli 
Kilsbergsgården period  3  85  19 juli  -  2 aug
Kilsbergsgården period  4  85   4 aug - 18 aug
 

  Perioder                    antal              datum



deltagaravgift
Avgiften för kolonivistelsen räknas ut efter familjens samman-
lagda bruttoinkomst. Som inkomst räknas lön före skatt, sjukpenning, 
föräldrapenning, utbildningsbidrag, arbetslöshetsersättning, starta-
egetbidrag, konfliktersättning samt pension.

  Årsinkomst        Avgift                  Årsinkomst               Avgift
 
 -   80.000       550:-     - 200.000  1150:-
 - 100.000       650:-     - 220.000  1250:-
 - 120.000       750:-     - 240.000  1350:- 
 - 140.000       850:-     - 260.000  1450:-
 - 160.000       950:-     - 280.000  1550:-
 - 180.000      1050:-            280.001 -  1650:-

Om flera barn i samma familj får plats på någon av kolonierna, betalar 
första  barnet full avgift, andra barnet 50% av avgiften och tredje barnet 
i samma familj 25% av avgiften. Fjärde, femte barnet och så vidare åker 
gratis. Avgiften betalas i förskott enligt faktura som sänds ut till alla 
som får plats på kolonin. Avgiften skall betalas innan 12 maj. 



Varje sommar är det många som vill åka på kollo, och vi har inte plats 
för alla som söker. Därför är vi tvungna att göra en behovsprövning där 
vi tar hänsyn till familjens ekonomi och semestermöjligheter. 
Vi behöver därför hjälp av Dig som förälder 
att göra en så rättvis uttagning som möjligt. 

Det är därmed av största vikt att Du som 
förälder fyller i ansökningsblanketten noga!

Utan uppgifter minskar Ditt barns möjligheter 
att åka på kollo. Tänk på att det är viktigt att le-
darna får veta om det finns mediciner, allergier, 
specialkost eller andra förhållanden som påver-
kar vistelsen på kollo, allt för att ditt barn ska 
få det så bra som möjligt! De barn som inte blir 
uttagna, kommer att tas ut som reserver och 
kan erbjudas plats vid återbud. Dessa platser 
delas ut i takt med att återbuden kommer, vilket kan 
ske ända fram till och med avresedagen. 

Uttagningen av barnen

Välkommen med er ansökan!

Ansökan skickas till 
KFUM senast 3 mars. Besked om 

uttagningen sänds ut i slutet av april.



K o n t a k t a  a n s v a r i g a
f ö r  k o l l o :
KFUM Örebro
Lertagsgatan 2

tel 019-6110498

kfum@kfumorebro.org
www.kfumorebro.se



Ansökarn till barnkoloni på Kilsbergsgården, Klacka 
och Stenboda. OBS, texta noggrant! 

Barnet
  Pojke     Flicka

Förnamn Efternamn

Personnummer Skola Klass

Adress Postnummer Ort

Har ditt barn varit 
på kollo tidigare?

År Plats Period

Dessa är viktiga att besvara så vi kan ge ditt barn en så bra kollotid som möjligt. Fyll även i övriga 
viktiga uppgifter t. ex. eventuell diagnos. Fortsätt på baksidan om det behövs.

 Ja    Nej Ja   Nej
Resursstödskola/fritids el. liknande?

Diabetes?

Sängvätning?

Mediciner? Ange på baksidan!

Specialkost? Ex. ej fläsk, vegetarian.

Allergi? Om ja, ange på baksidan!

Bilder: Jag godkänner att kollo lägger ut bilder på mitt barn på kollobloggen och  i    
kolloverksamhetens marknadsföringssyfte?

Namn Födelseår Sökt kollo i år? Ja/Nej

Förnamn Efternamn

Adress Postnummer Ort

Tel bostad Tel mobilE-post

Förälder/
målsman 1

Förälder/
målsman 2

Efternamn

Postnummer Ort

Tel mobilE-post

Förnamn

Övriga frågor

Syskon

Inkomst Fyll i huhållets totala årsinkomst: 
Se mer information på s. 6 här i kollobroschyren.  (Vid utebliven uppgift debiteras högsta belopp 1650:-).

Önskemål

Kilsbergsgården
Prioritera i 1:a, 
2:a, 3:e 4:e hand

Period 1
Stenboda

Period 1

Period 2

Period 2 Period 4Period 3

Kollo T-shirt:
Köps på kollo. Ringa in ev. 

storlek, ej bindande.                       
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Lämna övriga uppgifter om ditt barn, som kan vara bra för 
kollopersonalen att känna till, på denna sida! 

Målsmans underskrift                                                                                                          Ort och datum

SISTA ANSÖKNINGSDAG 3 MARS!


