
Vi hälsar er välkommen till 
midsommarfirandet 2017 

Den 51:a midsommaren på Smednäset! 
Torsdag  

10.00–12.00 Receptionen öppen. 
14.00–18.00 Receptionen öppen. 

21.00–00.30 PUB med musik från baren. 
 

Fredag  

10.00–12.00 Receptionen öppen 

Blomsterplockning. Vi behöver hjälp med att plocka blommor till majstången. 
Blommorna lämnar du vid biltvättplatsen bakom flaggkullen. 
10.00- Knytning av rankan. Vi behöver många händer att klippa löv och binda 
blommor. Samling vid biltvätten alla är välkomna. 
11.00  Barnaktiviteter 4 – 10 år vid lekparken. 
12.00 Åktur på lövat släp efter traktor för alla barn från dansbanan. 
13.30 Folkdräktsparad.  
Samling vid flaggkullen för folkdräktparaden. Glöm inte att ta på dig dräkten och 
kom. Sedan marscherar vi till dansbanan för traditionsenlig majstångsresning. 
14.00- Majstångsresning. Dans och lekar kring stången. 
18.30  Gemensamma långbord på respektive område(Tiden kan variera). 

21.00–01.00 Dans till ISSE på den lövade banan. 

21.00–00.30 PUB. 
 

Lördag  

10.00–14.00  Receptionen öppen. 

10.00- 12.00 Hansalina och Hästskokastning. Anmälan görs direkt nere vid 
tävlingsarenan, badplatsen.  Herr, dam och barnkast. 
10.00–11.00  Familjetipspromenad. Avgift 10 kr start vid receptionen. 
13.00- Smednäsrodden Tävlingar vid badplatsen med Smednäsets plastekor. 
Efter tävlingarna, motionsrodd utan tidtagning. Minnesåra till alla deltagare. 
OBS! Anmälan före kl. 12.00 på listor vid Receptionen. 
13.00- Ansiktsmålning för barn vid dansbanan. Avgift 20kr. 
16.00- Mini Trav på dansbanan. 

21.00–00.30 Dans till Norrback på den lövade banan. 

21.00–00.30 PUB. 
00.30-01.00 Allsång till Norrback. 
 

Söndag  

11.00 Prisutdelningar och lotteridragning vid Majstången. 
12.00–15.00 Receptionen öppen. 

Lotterier. Varje kvartersvärd håller ett lotteri. Fyra st. för en tjuga. Vill ni ha 
många lotter så köp i flera kvarter men lyssna med försäljaren när han håller 
dragning så ni inte missar den. Vi hoppas att ni som vanligt köper många lotter 
och tar chansen till fina priser. Håll även utkik efter stora lotteriet som går runt 
campingen på midsommarafton. OBS. Dragningslistorna sätts upp vid 
receptionen. 
Icke uthämtade vinster finns i receptionen till 10/7. 
 

 

Under helgen kan ni gå bingopromenaden runt Smednäset. 
Bingobrickor köper ni i receptionen. Kaffevinster. 

 

Program för CC-ung lokalen  

se anslagstavlorna på Campingen 

    
                     Hjälp oss att undvika strömavbrott 

KOM IHÅG ATT 
Inte använda el för uppvärmning. 

Endast till batteriladdare och kylskåp. 
 

 
 

* BASTUTIDER * 
Midsommarafton  

Dam: 13.00–15.00 • Herr: 15.30–17.30 
Midsommardagen 

Herr: 13.00–15.00 • Dam: 15.30–17.30 

 

Vi säljer gasol i receptionen 

TREVLIG MIDSOMMAR 

Önskar Smednäskommittén 


