
Camp Together – Vanliga frågor och svar 

Jag fyller 13 år i november – får jag följa med? 
Svar: Javisst, det räcker med att du fyller 13 under 2022. Men du ska vara så mogen att du kan passa 
tider till måltider, aktiviteter m.m. och att du tycker det kul att träffa och umgås med nya kompisar. 

Jag fyller 19 år i januari – får jag följa med? 
Svar: Javisst, du är välkommen om du fyller 19 år under 2022. 

Jag har mist ett syskon i cancer - får jag följa med? 
Svar: Ja, självklart är du lika välkommen som alla andra syskon. 

När får jag veta om jag fått plats på lägret? 
Svar: Sista anmälningsdag är den 27 mars. I början av april får du besked om du har fått en plats. Vi 
hoppas såklart att kunna ge plats åt alla som vill åka. 

Kostar lägret något? 
Svar: Nej, Barncancerfonden står för kostnaderna för lägret.  

Hur reser jag till lägret? 
Svar: Varje förening ordnar resan för sina deltagare till lägret. Oftast åker vi i chartrad buss. De som 
kommer långt ifrån flyger en del av resan. Du kommer att få information från föreningsinformatören 
i din förening. 

Finns det läkare på lägret? 
Svar: Nej, vi kommer inte att ha någon läkare på plats. Det kommer att finnas en sjuksköterska som 
finns till hands om någon behöver plåstras om eller behöver hjälp med att ta spruta. Det är inte en 
onkologisköterska. 

Jag är 18 år och behöver inte målsmans tillstånd, men kommer inte förbi rutan med 
vårdnadshavare. 
Svar: Då skriver du valfri närmsta anhörig och hens kontaktuppgifter. 

Måste jag fylla i hela personnumret? 
Svar: Nej, det räcker egentligen med födelsedatum för att komma vidare i formuläret. Men OM 
något skulle inträffa och du måste till sjukhus, och kanske inte kan dina fyra sista siffror, kan det 
vara bra för lägerledningen att ha dem. Personnumret kommer att plockas bort från alla 
deltagarlistor och bara finnas hos lägerledningen. 

Får förälder följa med? Jag vågar inte åka själv. 
Svar: Om du t ex är lite rädd för att sova borta tycker vi att du kanske är för ung och ska vänta till 
nästa år med att åka. Man ska vara tillräckligt mogen för att kunna sova borta, för att vilja träffa nya 
kompisar och för att kunna passa tider till måltider och aktiviteter. Förälder får inte åka med som 
sällskap till sitt barn. Ungdomsstorlägret arrangeras varje år på en spännande plats någonstans i 
Sverige så du är varmt välkommen nästa år. Förälder kan höra av sig till föreningens informatör och 
anmäla intresse att följa med som ledare, men man bor då inte tillsammans med sitt barn utan man 
har en ledaruppgift för alla ungdomar på lägret. 

Jag har behov av min personliga assistent. Får hen följa med? 

Svar: Meningen är att alla ska kunna åka på lägret. I vissa fall behövs en medföljande assistent, och 
då brukar det gå bra. Vi kommer också att ha ungdomsledare på plats som kan hjälpa till. Anmäl dig 
till lägret, ange att du behöver assistent och kontakta sedan föreningsinformatören i din förening för 
att berätta mer – så löser vi det. 

 



Kontakt 

Har du övriga frågor, kontakta gärna din föreningsinformatör: 

 

Barncancerfonden Norra 

Caroline Eriksson 
caroline.eriksson@barncancerfonden.se 
0702-99 56 00 

 

Barncancerfonden Mellansverige 

Jens Norberg 
mellansverige@barncancerfonden.se 
0731-81 04 56 

 

Barncancerfonden Stockholm Gotland 

Amanda Näslund 
stockholm@barncancerfonden.se 
0768-79 67 39 

 

Barncancerfonden Östra 

Inca Asknert 
ostra@barncancerfonden.se 
0725-30 23 25 

 

Barncancerfonden Västra 

Lena Hedlund 
vastra@barncancerfonden.se 
031-84 51 03 

 

Barncancerfonden Södra 

Martina Mårlind 
martina.marlind@barncancerfonden.se 
0766-27 64 19 

 

 

 

 

mailto:caroline.eriksson@barncancerfonden.se
mailto:mellansverige@barncancerfonden.se
mailto:stockholm@barncancerfonden.se
mailto:ostra@barncancerfonden.se
mailto:vastra@barncancerfonden.se
mailto:martina.marlind@barncancerfonden.se

