
 

VÄLKOMNA TILL SVAMPKURS I SIKFORS, 26-28 augusti 2016 arr: Svampkonsulent Norr och 

Studiefrämjandet. 

Åtta år efter kursen 2008, som var mycket uppskattad. Sikfors ligger i Piteå kommun mellan 

Piteå och Älvsbyn. 

Kursen vänder sig till svampkonsulenter samt andra svampintresserade och genomförs i samarbete 

med Studiefrämjandet. Det finns även några platser för dig som vill gå jämte en utbildad 

svampkonsulent under lördagens exkursion till en kostnad av 100 kronor per timme/person. Är du 

intresserad av detta, eller vill fråga om något, kontakta info@svampkonsulentnorr.se  

                                               

Du bokar själv ditt boende lämpligtvis Sikfors konferens och fritidsby. Ange vid bokning, att du tillhör 

svampkurs Svampkonsulent Norr, ange även vilka måltider du önskar äta/köpa t.ex. frukost lunch och 

middag, samt glöm ej ange ev. matallergier eller annat viktigt. Boende och mat betalas själv av 

deltagare direkt till Sikfors camping & fritidsby. E-post: info@sikforskonferens.se  

Pris för deltagande 350 kronor för svampkonsulent/medlem i föreningen, 700 kronor för icke 

medlem, samt självkostnadspris för undervisningsmaterial. Anmälan, separat e-postadress kommer 

inom kort, anmälan senast den 12 augusti, antalet deltagare är begränsat, anmälan är bindande. Kom 

ihåg att ange namn, adress, postadress, mobiltelefonnummer samt aktuell e-postadress. 

                                                                                            

För medlemskap, ska vara inbetalt senast vid anmälan, föreningens avgifter: Svampkonsulent 150 kr 

per kalenderår, familjemedlemmar betalar 100 kr per person och kalenderår samt övriga 

svampintresserade 250 kr per person och kalenderår, medlemsavgift sätts in på Svampkonsulent 

Norrs bankgiro 5704 – 6070. Ange uppgifter om namn, adress, aktuell e-postadress samt 

mobiltelefonnummer på inbetalningskortet.  

SIKFORS konferens & fritidsby, www.sikforscamping.se  

 Stugor för övernattning, möjlighet till självhushåll, här ryms man 3 personer, 2 i sovrummet och 

1 person i bäddsoffa, pris 895 kronor per natt/stuga, frukost tillkommer med 50 kronor/person, 

frukost måste förbokas, vill man hyra sänglinne kostar det 150 kronor. Vill man bo 3 nätter 

kostar det 1900 kronor per stuga. Varje stuga är ca 21 kvadratmeter, dusch och toalett i varje 

stuga, samt trinettkök med kylskåp. Man kan laga till sin egen mat om man så önskar. Städning 

av stuga kostar 500 kronor. 

 Hotellrum pris 895 kronor för 2-bäddsrum, här ingår sänglinne & frukost samt städning. 

 Prisexempel för avhämtning av: typ fm kaffe eller lunch i skogen: Smörgås, Baguette med ost, 

rökt skinka & orientdressing & kaffe 45 kronor. 

 Husmanskostmiddag, typ köttfärsgratäng, sallad, bröd, smör, lättdryck/vatten, kaffe & kaka 90 

kronor. Lördagsmeny ska bokas minst 1 vecka i förväg. Restaurangen öppen 11 – 18 alla dagar 

för allmänheten, men sen är den öppen för förbokningar vid tidsbeställning. 

 Sikforsgården är bokad från fredag 26/8 t.o.m. söndag 28/8. Söndag ca 13.30 planeras 

svamputställning för allmänheten utanför Sikforsgården. Gemensamma aktiviteter, då håller vi 

till i Sikforsgården. 
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PRELIMINÄRT PROGRAM för fortbildningskurs, svampkurs i Sikfors:  

Fredag 26 augusti 

14.30 Välkommen, fika serveras, genomgång program. Tema taggsvampar. Exkursion. Artgenomgång 

vid hemkomst. Teori  för nybörjare q.s. 

Middag 19.00. Föreläsning 20.00 – 21.30. 

Lördag 27 augusti 

08.00 Frukost. 08.30 Utflykt till olika exkursionsområden. Lunch i skogen. Ta med termos bestick etc. 

Åter ca 15.30. Vi gör en svamputställning, alla hjälps åt. Artgenomgång. Teori för nybörjare q.s. 

Gemensam middag ca 18.00.  

18.30 Föreläsning och bildvisning. 19.30 Samkväm, karaoke? Avslut ca 22.00. 

Söndag 28 augusti  

08.30 Frukost. Exkursioner i närområdet.  

13.00 Lunch.  

13.30 Svamputställning för nybörjare och allmänheten. Artgenomgång. 

14.30 Frivilligt artprov, uppdatering av kunskaper. * 

15.00 Summering, prat om den lysande framtiden. 

15.30 Fika och avslutning. 

Ta med: Termos, korg, stövlar, svampkniv, lupp, sittunderlag alternativt campingstol, oömma kläder, 

påsar eller kuvert för svampfynd, böcker, egen dryck, vin, saker att sälja, bilder att visa, litteratur 

samt gärna vinst till lotteriet – behöver inte handla om svamp!  

*Uppdatering av kunskaper: Efter avlagt artkunskapsprov på mat- och giftsvampar med godkänt 

resultat erhålles dagsaktuell certifiering enligt riktlinjer från Svampkonsulenternas riksförbund. Avgift 

för kortet 50 kronor. 

Varmt välkommen! 

Styrelsen via Ordförande Per-Axel Karlsson, Svampkonsulent Norr. 

 


