
 
 

Välkomna till årets sommarläger 

I år anordnas sommarlägret på Vilsta Sporthotell utanför Eskilstuna. Lägret är öppet för alla 

medlemmar och medlemmars familjer och pågår torsdag den 11:e augusti till söndag den 14:e 

augusti. I år passar vi också på att fira föreningens 25-årsjubileum. 

 

Vilsta Sporthotell 

Information från sporthotellets hemsida (http://www.vilstasporthotell.se): 

Vilsta Sporthotell invigdes 1990 av skridskomästaren Tomas Gustavsson som under många år tränade 

i Vilsta naturreservat. Läget är den största tillgången för hotellet eftersom det ligger både centralt och 

mitt i ett naturreservat. För invånarna i Eskilstuna är Vilsta ett mycket välbesökt rekreations- och 

motionsområde och här finns både skidbacke och friluftsbad.  

Sporthotellet har utvecklats under årens lopp till att idag ha fyra populära boendeformer. Förutom själva 

hotellet finns också vandrarhem, camping och stugby. Året delas in i två säsonger juni – augusti är 

turistsäsong och september – maj konferenssäsong. Hotellets sporthall invigdes 2005 och används 

idag till många olika evenemang. Förutom innebandy, handboll och basket arrangeras också mässor, 

konserter, kongresser, utställningar och julshower. 

Preliminärt program 

To 11/8 Incheckning – gemensam kvällsaktivitet 

Fr 12/8 Föreläsningar och paneldiskussion –  gemensamma aktiviteter för barn/ungdomar 

Lö 13/8 Årsmöte - fria aktiviteter - Jubileumsfest på kvällen 

Sö 14/8 Utvärdering och hemfärd  

 

 



 
 

Bra att veta 

Boende 

Vi kommer att bo i stugor och på hotellet.  

Mat  

Maten ingår i anmälningsavgiften. Den som är i behov av specialkost meddelar det i sitt mail vid 
anmälan.  

Kostnad 

Vuxna: 1000kr 
12-18: 700kr 
4-11: 500 kr 
 

Hitta hit  

Om man går in på Vilsta sporthotells hemsida så kan man skriva in sin adress för att få vägbeskrivning. 
Annars kommer adressen här om man kör efter sin egna gps: 

 
Vilsta sporthotell & camping 

Vasavägen 80 

632 29 Eskilstuna 

Koordinater: 

WGS84 DD (lat, long): 59.35154, 16.51012  

eller 

WGS84 DMS (lat, long): N 59° 21' 5.55", E 16° 30' 36.43" 

 

Kontaktinformation 

Anmälan  

Anmälan görs genom att betala in anmälningsavgiften till kontonummer 45 08 15 – 6. Kom ihåg att 
skriva vem det är betalningen gäller. Sista anmälningsdag 20/6. 

Skicka även ett mail till cahlager2016@gmail.com som innehåller följande uppgifter: 

Namn på deltagarna                                                                                                                                
Ålder på barnen som är med                        
Vem/vilka som har cah                                                              
Specialkost                                 
Om ni avser att enbart delta någon av dagarna och i så fall vilken/vilka dagar. 
Anmäl om ni vill ha lunch på lördagen (meddelar ni inte oss utgår vi från att ni ordnar lunch på egen 
hand).         
Ni får även gärna ange om ni (t.ex. några av tonåringarna) vill dela rum med en kompis så ska vi 
försöka tillgodose det. 

 




