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Efter fem års frånvaro av 
klubbläger drog KA 2 IF:s 
aktivitetsgrupp igång ett 
läger den 5-6 oktober och 
intresset var stort, drygt 
80 ungdomar och ledare 
anmälde sig.

Vi höll till i fritidslokalerna i 
Rödeby,  och fredagskvällen 
började med inkvartering och 
sen körde vi alla cirkelträning i 
gymnastiksalen. Alla kämpade 
på mycket bra.
Sen blev det dusch och pizza 
innan alla ungdomar  delades 
in i 12 lag och första grenen 
i KA 2-kampen 2018 gick 
av stapeln. Musikquiz, där 
det gällde att pricka in rätt 
filmer och sen rätt artister 
och låtar. Kvällen avslutades 
sen i de egna grupperna på 
rummen. Tyvärr var Rödebys 
mopedungdomar nyfikna 
på vilka det var som bodde i 
fritidslokalerna så under en 
timme var de på plats och 
gjorde lite väsen av sig, men det 
lugnade ner sig efter ett tag.
När vi vaknade upp på 
lördagsmorgonen möttes vi 

av ett fantastiskt soligt väder 
och det fick vi sen hela tiden. 
Efter frukosten samlades vi 
alla på grusplanen utanför 
fritidslokalerna och efter 
en kortare joggingrunda 
fortsatte KA 2-kampen och då 
med 12 grenar. Det var bla. 
vattenstafett, skidåkning, 
kulstötning, memory som 
ungdomarna skulle ”tävla” i. 
Mycket stort engagemang bland 
deltagarna hela tiden. När alla 
grenarna var gjorda återgick 
man till sin träningsgrupp och 
alla  grupper   körde   var   sitt 

träningspass  innan det var 
dags  för  prisutdelning  för 
KA 2-kampen och vinnare blev 
laget ”Tjena” och där ingick 
Valdemar Tyrberg, Anton 
Rebillard, Freja Strenius, Lilly 
Loggner och June Johansson. 
Lunchen bestod av köttbullar 
och makaroner och sen 
städades det och efter det åkte 
alla hemåt, glada och trötta.
Ett stort tack till alla 
ungdomar, ledare och föräldrar 
(fixade maten) som ställde upp 
och gjorde lägret så roligt.
                          Stefan Berglin
 

Det var god uppslutning på Rödebylägret. Foto: Patrik Stenlund.

Vinnarlaget Anton Rebillard, Valdemar Tyrberg. Freja Strenius. June 
Johansson, Lilly Loggner med prisutdelarna Magnus Jacobsson och Jo-
hanna Holmberg. Foto: Patrik Stenlund


