R

Riksträﬀen i Västerbotten 25-27 augusti 2017
Välkomna till Lövånger!

Kostnad som kan tillkomma: Betalning för samåkning/minibuss till exkursionsmålen.
Pepparriska. Foto: Per-Axel Karlsson Mat som ingår i paketpris:
Fredag: Eftermiddagsfika,
middag.
Lördag: Frukost, lunchlåda
inkl. dryck att ta med på
exkursion, eftermiddagsfika, middag.
Söndag: Frukost och förmiddagsfika. (Lunch kan
köpas för 90 kr).
Resa hit: Lövånger ligger längs E4:an, 87 km norr om
Umeå och 48 km söder om Skellefteå. Platsen nås lätt
med såväl bil som med allmänna kommunikationer.
Tåg: till Umeå (vidare med buss).
Vissa bussturer mellan Umeå och Skellefteå stannar
i Lövånger. Närmaste flygplats: Skellefteå (SAS och
Norwegian).

iksträﬀen 2017 för Svampkonsulenternas Riksförbund anordnas i samarbete med Svampkonsulent
Norr. Riksträﬀen startar fredagen den 25 augusti kl 14.30.
Avslutning söndag eftermiddag den 27 augusti.

I Lövångers kyrkstad inkvarterar vi oss i rödmålade
kyrkstugor med anor från 1700-talet. Stugorna är renoverade med god standard. Alla stugor har dusch och
toalett och de flesta har pentry. För måltider, föredrag
med mera samlas vi i kyrkstadens huvudbyggnad. I
direkt anslutning till kyrkstaden finns campingplats för
husbil, husvagn och tält.
Kyrkstadens webbplats:
lovangerkyrkstad.se.
Svampexkursioner
genomförs i Lövångers
fantastiska, svamprika
omgivningar med varierande naturtyper
(skogar, tallhedar, sanddyner). Här räknar vi med att hitta goliatmusseron, tall- ning nedan. Informera även om eventuella matallergier
tuvskivling, riddarmusseron, olika tickor och skinn och
eller önskad specialkost.
många andra svamparter. Dessutom på programmet: föreläsningar, artprov, svamputställning och lotteri.
Deltagaravgift: 400 kronor, som betalas till Svampkonsulent Norr, bankgiro 5704-6070.
OBS! Anmälan och deltaVIKTIGT: Ange ”Riksträﬀ 2017” och ditt namn vid
garavgift SENAST 31 maj
betalningen.
OBS! Tidigare intresseanmälan gjordes för planeringens Logi och mat betalas (efter bekräftad anmälan)
skull. Alla som vill delta måste senast 30 juni till bankgiro 5704-6070
skicka in en ny formell anmälan enligt nedan.
Boende (först till kvarn):
För samtliga deltagare/boende (även medföljande) krävs
I kyrkstugorna finns plats för sammanlagt cirka 90
betalt medlemskap (ordinarie medlem eller stödmedlem) i övernattande personer. Välj mellan stugor med 1 bädd
Svampkonsulenternas Riksförbund samt anmälningsav(15 st finns) eller med 2, 3 eller 4 bäddar. Du som tar
gift till träﬀen.
med hund får bo i
Anmälan: mejla till
särskild djurvänlig
anmalan@svampkonsulentnorr.se och skriv namn,
stuga (4 st finns).
adress, telefonnummer, mejladress, vem du delar stuga Varje stugtyp finns i
med samt vilken typ av boende (stuga med antal bädbegränsat antal.
dar, husbil eller tält) du önskar – se närmare beskrivÖnskad stugtyp anS p o r a de n n r 1 2 0 1 7 | s i d 4

Övrigt:
Eldningsförbud
och rökförbud
råder i hela
kyrkstaden på
grund av den täta
bebyggelsen med
kulturhistoriskt
värdefulla stugor
Paketpris hela vistelsen:
1600 kr per person för mat och boende i stuga med 2– i trä. Särskilt an4 bäddar. 1800 kr per person för mat och boende i stuga visade platser för
svamptorkar kommed 1 bädd. (Sänglinne och städning ingår i priset.)
mer att finnas.
ges vid anmälan. Dela gärna stuga med andra deltagare
– då får fler plats! Stugorna fördelas efter deltagarnas
önskemål efter hand som anmälan och deltagaravgift
inkommit till arrangörerna. Om den önskade stugtypen
tagit slut så får du ett förslag till annan lösning.
(Vid behov kan kompletterande boende erbjudas i närheten av Lövånger).

Specialval:
Extranatt (utan mat) i stuga före eller efter riksträﬀen:
200 kr per natt och person.
Husvagn eller husbil på campingplatsen: 220 kr per
dygn och fordon.
Tält på campingplatsen: 140 kr per dygn och tält.
Endast mat (för husbilsboende eller tältare) hela vistelsen: 850 kr per person.

Sillkremla. Foto: Per-Axel Karlsson

Eventuella frågor:
Anna-Lena Lindqvist annalena0910@gmail.com
tel 0910-385 75, mobil 070-591 29 80.
Per-Axel Karlsson peraxel.karlsson@telia.com
mobil 070-274 56 94.
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