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Sommarläger!



För gammal för sommarlägret?
Kolla in vinterlägret för personer mellan 18-35 år. Det kommer 
bjudas på skidåkning, god mat och trevligt sällskap i Åre.
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Nu är sommarlägret över för detta 
år. Än en gång var det ett fantastiskt 
roligt läger och vi vill tacka alla delta-
gare och ledare för denna gång och 
hoppas vi ses nästa år igen!

Runt 60 deltagare från hela landet samlades 
på Drakudden utanför Stockholm för att 
under fyra dagar få uppleva hur det känns att 
vara på SCUF-läger. 
   Första dagen bjöd på namnlekar och 
5-kamp så att deltagarna kunde lära känna 
varandra bättre. Ungdomslägret bjöd även 

Sommarläger på Drakudden
deltagarna på såpafotboll, en härligt halkig 
sport där det gäller att hålla ballansen på den 
såpade planen. En annan höjdpunkt var bet-
fourbrottningen, där deltagarna fick utmana 
varandra på brottning i betfourgröten - ett 
intressant alternativ till lerbrottning.
   Barnlägret hade piratdag med silvermynt 
och skattjakt. På lördagen var det även 
tårttävling där deltagarna fick i uppgift att 
designa sin egna tårta. 
   Det var många fina och unika bidrag i 
tävlingen. Tårtorna avnjöts senare under 
barnlägerdiscot.

På fredagen var det utflykt till Laserfortet 
i Stockholm. Där delades deltagarna in i 
olika lag. På Laserfortet får varje lag gå in i 
ett rum där de måste lösa en uppgift genom 
att samarbeta, precis som på “Fångarna på 
Fortet”. 
   Det spelades även Laserforce där delta-
garna får röra sig på en stor arena och skjuta 
laser på varandra. Utflykten var mycket upp-
skattad av så väl deltagare som ledare. 
   Lördagen bjöd på fler lekar och tipsprom-
enad. Vattenkrig uppstod mellan deltagarna 

men i slutändan blev  nog ledarna blötast. På 
kvällen avslutades dagen med maskerad där 
alla deltagare fick klä ut sig och dansa till en 
otrolig blandning av läger musik.
   Godbitar som chicken nuggers och wiener-
bröd bjöds på under hela lägret. Deltagarna 
hann även med att paddla kanot i det varma 
vattnet och hoppa i hoppborgen.t

På söndagen var alla deltagare (och ledare) 
både trötta, mätta och glada. Vi på SCUF vill 
tacka alla som har varit med och hoppas att 
vi ses nästa år igen!

Tårttävlingen är i full gång.
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På SCUF:s sommarläger bjöds det på mycket roligheter.

Mycket mat på SCUF läger.



NUFT är ett nätverk som består 
av flera ungdomsförbund för 
funktionsnedsatta. Nätverket 
har startat startat ett nytt projekt 
med namn “En samlad röst, en 
stark röst”.
   Projektet är ett samarbete mel-
lan ett tiotal ungdomsorganisa-
tioner för att öka tillgängligheten 
för personer med funktionsned-
sättningar.
   Grunden till projektet är att 
organisationerna behöver ett 
utökat samarbete sinsemellan 
för att kunna få kraft till politiskt 
påverkan på nationell nivå. 

SCUF kommer stå som en utav 
de huvudansvariga organisation-
erna. 

Det huvudsakliga målet med 
projektet är att stärka ungdomar 
med funktionsnedsättning och 
vårt inflytande i samhälle.
   Projektet ska även ge unga 
med  funktionsnedsättning 
möjlighet att kunna engagera sig 
i frågor som de är intresserade 
och påverkade av. Visionen är 
att få regeringen att införa en lag 
som gör otillgänglighet till en 
diskrimineringsgrund.

Nätverket Unga För
Tillgänglighet

Familjedag på Scufferiet
Region SBV anordnade under tillsammans med Scuffer-
iet en familjedag på caféet. Läs mer på nästa sida.

Vinterläger i Åre!

Än en gång närmar vi hos vin-
tern och det innebär självfallet 
minusgrader, snö och SCufs 
årliga vinterläger! i år annor-
dnas lägret i Åre för personer 
mellan 18 och 35 år. Åre är 
Sveriges största skidort med 42 
liftar och över 100 nedfarter.    

dessutom bjuder Åre på after-
ski och nattliv i världsklass. 
kändisar som Petter, September 
och britney är årligen på besök 
i byn. På lägret kommer det att 

bjudas på läckerheter så som 
glutenfri öl, hamburgare och 
lassagne.

var? Åre
när?  5-8 Januari
Ålder? 18-35 år
boende? 8-bäddslägenheter
anmälan? via anmälningsfor-
mulär på www.scuf.se, från och 
med den 15 september. 

mer information kommer på 
www.scuf.se.
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Deltagarna beundrar solnedgången i Åre.

Det är för sextonde året i rad 
som Celiakiföreningen i Stock-
holms län annordnar Mat 
   För Livet-mässan och SCUF 
kommer självfallet vara på 
plats med en monter. Dessutom 
annordnar SCUF en paneldebatt 
med politiker och makthavare 
inom celiakivärlden. 

Alla större tillverkare kom-
mer vara där och det finns goda 
chanser till smakprover på de 
senaste produkterna. Till-
verkarna 
brukar även bjuda på fina 
mässpriser på produkterna.
   På fredagen kommer mässan 
vara öppen mellan 11-17 och på 
lördagen 10-16.

Var? Kistamässan
När? 25-26 november

Mat För Livet-mässan

CYE (Coeliac Youth of Europe) 
Summer Camp gick av sta-
peln i början av juli. Det är ett 
återkommande evenemang som 
varje år annordnas av olika län-
der i CYE regi.
   Lägret är riktat till glutenin-
toleranta ungdommar från hela 
Europa mellan 18 och 30 år. I år 
hölls lägret i Aten i Grekland.
   Det var mycket fokus på bada 
men också sightseeing inne i 
staden. Över 40 personer från 
alla hörn av Europa tog sig till 
lägret.
   Deltagarna bodde på ett hög-
klassigt hotell i  Atens finare 
områden. Det var fint väder med 

sol och över 30 grader varmt 
hela veckan och med hundra 
meter från hotellet till en privat 
strand (som var gratis för delta-
garna att besöka), badade nästan 
alla deltagare varje dag.
   Arrangörerna gav också ett 
provsmak på Atens uteliv och 
tog med deltagarna på flera klub-
bar. Som traditionen bjuder var 
en av kvällarna “international 
night” då delatagarna från varje 
land uppträdde och berättade om 
sitt hemland.
   Nästa år annordnas lägret i 
Norge och anmälningarna brukar 
öppna i mars. Mer information 
finns på www.cyeweb.eu.

Deltagarna för CYE Summer Camp njuter av traditionell grekisk mat.

Europeiskt läger för vuxna!

Mässan för dig som inte 
tål gluten, laktos, soja eller 
mjölkprotein.



intresseorganisationen och 
mötesplatsen för ca. 7000 barn
och unga 0-35 år med gluten- och 
laktosintolerans. 

kontakt
tel 08 730 05 60
info@scuf.se
Hagalundsgatan 21
169 66 Solna
www.scuf.se

medlemSkaP
ny medlem blir du här: 
http://celiaki.se/Jag-vill/bli-
medlem/

Är du redan medlem i 
Svenska Celiakiförbundet 
kostar det inget extra. 
maila info@scuf.se.

regioner

norr@scuf.se
västernorrland, gävleborg, 
Jämtland, norrbotten 
och västerbotten

dow@scuf.se
örebro, värmland, 
västmanland och dalarna

sbv@scuf.se
Stockholm, Södermanland, 
uppland och gotland

ost@scuf.se
östergötland, Jönköping 
och kalmar

syd@scuf.se
Skåne, blekinge och kronoberg

vast@scuf.se 
västa götaland och Halland

Glöm inte att boka in Mat För Livet
Mat För Livet-mässan hålls den 25-26 november och 
SCUF kommer som vanligt vara på plats. Titta förbi vår 
monter och säg hej till kakmonstret!

I augusti kom medlemmar och 
intresserade i stort antal till 
Scufferiet för att vara med om 
ansiktsmålning, studsa i hop-
pborgen och njuta av det gluten- 
och laktosfria caféets utbud.
   Det var första aktiviteten och 
första besöket på Scufferiet för 
flera deltagare. De berättade 
om sina erfarenheter vid region 
SBVs informationsbord. 

Där fanns det också möjlighet 
att delta i tipspromenad, anmäla 
intresse för att gå med i SCUF 
och delta i medlemstävlingen. 

Tävlingen gick ut på att 
medlemmar fick lämna förbät-
tringsförslag till region SBV.
   Pia Eriksson vann utlottningen 
av ett presentkort på Scufferiet. 
Förslagen som lämnades in 

handlade bland annat om träf-
far med dietister, att jobba för 
bättre utbud på caféer runt om i 
regionen och att ha en picknick i 
en större park. 
   Har du andra idéer om vad du 
önskar av din region? Mejla dina
önskemål!
   Tack till alla som var med på 
familjedagen hälsar region SBV, 
Scufferiet och Kakmonstret.

Familjedag med region SBV och Scufferiet!

kontakt
tel 08 730 10 77
Hagalunds Centrum
www.scuf.se

öPPet
torsdag – lördag 12-19
Söndag 12-18

Hitta Hit
t-bana Solna Centrum
Pendeltåg Solna Station
gPS: Hagalundsgatan 21
Parkering Hagalund C

redaktör
alexander Schmidt
alexander.schmidt@scuf.se

ordförande
rosita Persson
rosita@scuf.se

generalSek.
Patrik Säker
patrik@scuf.se
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Bor du i Dalarna, södra 
Norrland eller Gotland?

Vill du vara med och arrangera 
läger, träffar och andra roliga 
aktiviteter i din region?
   Just nu behövs fler aktiva 
medlemmar i Dalarna, södra 
Norrland och på Gotland. Du får 
dessutom träffa trevliga män-
niskor med samma diagnos som 
du. Du avgör själv hur mycket 
du vill engagera dig. 
   Om du bor på en annan ort är 
du självklart även välkommen 
att engagera dig i din region.

Familjedagen bjöd på ansiktsmålning och glass
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