My, Anette, Ingemar, Luna, Julius, Mohamed, Nova och Tindra tar igen sig efter 7-kampens blötaste och jobbigaste gren - Vattentuben

7-kamp på Äventyrscampen
i Sövde med experterna
från Lund
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Vi hade inte bara tur med vädret den här dagen när Lundsexperterna med
föräldrar, syskon och farfar Stefan träffades på Äventyrscampen i Sövde
utanför Sjöbo för att genomföra en 7-kamp och äta grillbuffé tillsammans.
Alla experter var friska och krya och Äventyrscampen visade sig vara en
fantastisk plats med betande alpackor, dammar och massor av spännande
saker.
Efter en något seg start med blåsrör och luftgevär så ökade energin bland
alla deltagare när vi kom till hinderbanan. Dagen innehöll mycket skratt,
kämpaglöd och gemenskap och efter några timmar var det en trött men
nöjd och glad skara som åkte hem.

1. Vår tävlingsledare Karl introducerade oss i fotbollsgolf. Julius och
Felicia lyssnar koncentrerat.

4. För Felicia Dellholm och de andra experterna var hinderbanan
ingen match. Den var en av favoritgrenarna.

2. Natira Derbas fångade galant vattenballongen som kommer
farandes från jätteslangbellan.

5. Vera Tullson svingade sig som Tarzan i lianerna.

3. Julius Bengtsson och Mohamed Derbas sköt vattenballonger
med hjälp av jätteslangbellan som om de aldrig hade gjort annat.

Foto: Ann Irebo
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6. En av de mest ansträngande grenarna var Kickboardracet.
Här ser ni vinnarna av just denna gren, delar av lag Vildarna Lotten, Mohamed, Julius och Natira.
7. Det som till en början såg ut som en lätt gren var Vattentuben, men när det visade sig att tuberna var fulla av hål så blev
det betydligt svårare än vi trott och alla blev väldigt blöta.
Foto: Ann Irebo
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8. Vi kämpade och kämpade med att få upp den lilla röda
bollen ur vattentuben. Lag Hästarna hade större tålamod än
lag Vildarna och vann denna gren.
9. Det var inte bara i tuberna det var hål. Felicia, Vera,
Christian och Mohamed försökte få upp så mycket vatten
det bara gick, men hinkarna var också fulla med hål.
Foto: Ann Irebo
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10. My Andersen ﬁck kämpa rejält för att täppa för alla hål i vattentuberna och lika glad var hon!
11. Experterna kämpade otroligt bra i 7-kampen. Även föräldrar,
farfar och projektledare gick in för det med 100%. Här är två
7-kampare, >Julius och Mohammed som gärna sett att matchen
inte hade slutat oavgjort.
Foto: Ann Irebo

eFlow® rapid med eBase kontrollenhet
För snabb och effektiv nebulisering.
Den elektroniska inhalatorn är speciellt utvecklad för
patienter med många och långa dagliga inhalationer.

Artikelnr
178G1005X

Apoteksvarunr
732802

eFlow rapid med eBase kontrollenhet har ersatt eFlow rapid
(art.nr 178G1005, apoteksvarunr 210337)

För mer information är du välkommen att kontakta oss!
Active Care Sverup AB
Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL
Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05
E-mail: info@activecare.se
www.activecare.se

12

| CF-BLADET #3.16

ARMBAND MED TEXTEN ”CURE CF”
KOSTAR 100 KRONOR/ST
STÖD KAMPEN MOT CF!
BESTÄLL PÅ INFO@RFCF.SE

