
 

 
Arrangerar 

Sveriges Roligaste Badminton-

Sommarläger 
 

För åldrarna 6–17 år 

 

 

 

17–22 juni 2023 i Katrineholm 

 



Sommarläger – Snart Smäller Det! 
Den 17–22 juni är det återigen dags för ännu en upplaga av Sveriges roligaste 

badminton-sommarläger som vi kommer hålla fantastiska Katrineholm.  

Som vanligt är alla spelare från alla klubbar välkomna och vi ser till att 

arrangera lägret på bästa möjliga sett! 

 

ANMÄL ER I TID! 
 

Vi tar emot 90 spelare från blandade nivåer, allt från nybörjare till 

landslagsspelare mellan 6 – 17år.  

OBS! Medföljande föräldrar är välkomna till självkostnadspris för maten  

(ca 900 kr för hela lägret eller 200 kr/dag) 

 

Varje år gör vi från Täby Badminton allt för att det ska bli mer än bara ett 

badmintonläger. Därför vi har massa roliga och spännande inslag som våra 

kvällsaktiviteter, den berömda 10-kampen, ”dagens blunder”, med mera. 

Dessa aktiviteter bidrar till mer än bara skratt. Man lär känna varandra och 

respektera nya människor samtidigt som man själv är med och skapar en 

grym lägeranda. Därför kan vi stolt skryta med att vi har Sveriges Roligaste 

Badminton-sommarläger.  

 

En Typisk Dag På Lägret 
Morgonjogg 

Frukost 

Badmintonträning (Taktik, Teknik, Fotarbete, Matchspel) 

Utomhusträning (T.ex. Fotboll, Brännboll, Kondition) 

Lunch 

Utomhusträning 

Badmintonträning 

Middag 

Kvällsaktivitet 

Kvällsmacka 



 

Under avslutningen på onsdag eftermiddag uppträder samtliga grupper i en 

show för varandra. Sist men inte minst uppträder ledarna med sin berömda 

ledardans, vilken vi tränar inför redan innan lägret ens börjat.  

 

Varje spelare i varje grupp är med och deltar i den berömda 10-kampen med 

våra egna klassiska grenar som äggkastning och frågesport, likt Mästarnas 

Mästare. Sist dagen på lägret möts alla gruppsegrare i en 10-kampsfinal där 

vinnaren får höja bucklan som Årets Lägerchamp. 

 

Vi tillfredsställer allas behov. Alla spelare delas in i grupper efter spelstyrka 

och ålder. Varje grupp har 2–3 ledare av högsta klass bestående av många 

landslagsspelare och högt utbildade tränare. Allt för att deltagarna ska 

utvecklas som spelare såväl som att ha oerhört roligt. 

 

 

 

 

 

Priset är 3 950kr per person och då ingår: 

• Resa tur och retur till Katrineholm 

• Frukost, Lunch, Middag och kvällsmål. 

• Logi på hårt underlag 

• 6H träning per dag + kvällsaktivitet 

• Duktiga tränare 

• Lägertröja 

 

 

 

 

 

Sista Anmälningsdag: 15 maj, men om ni vill ha en säker plats så 

anmäl i god tid! 

 

 

 



 

 

 

 

 

För mer info eller frågor kontakta Lägerchef 

Lucas Waltgård  

bs@tabybadminton.se 

 

 

 

Vi ses 17 juni! 

 
 
 

På www.tabybadminton.se under ”Katrineholmslägret 17-22 juni” finns 

anmälningsformulär 
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