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Fjärde stadskampen i Göteborg
Helgen 6-8 september var det dags för den fjärde Stadskampen. Landets ungdomsklubbar turas om att arrangera
Stadskampen. I år gick turen till Göteborgs Teckenspråkiga
Ungdomsklubb, som valde att ha aktiviteter och logi på härliga
Solhem på Björkö. Till helgen kom drygt femtio personer från
sex olika ungdomsklubbar samt ett gäng pigga funktionärer.
Lördagen började med ett slags skattjakt där varje lag fick en
lista med saker att göra, ta bilder och uppgifter att lösa. Därefter
blev det nio olika grenar där man bland annat fick bygga torn
med kortlek, äta upp ett knäckebröd med hjälp av en sked och
den sista grenen var att fånga så många krabbor man kunde.
Det gick lite trögt i början men sen lossnade det för de flesta
lagen. De lag som fick flest lyckades fiska upp sex krabbor
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vardera. Krabbigt värre! På kvällen fick vi tips om att det förekom mareld ute i havet och nästintill alla samlades för att gå till
den lilla badplatsen. Där bjöds vi på ett vackert fenomen som
ungdomarna sent kommer att glömma!
Helgen avslutades med en gren, så kallad femkamp. Poängställningen var väldigt jämn mellan lagen! Norrland lyckades
inte försvara sitt guld från förra året utan fick se sig besegrade
av Göteborg. Stockholm knep tredjeplatsen. Helgen bjöd på fint
väder och glada miner. Stort tack till alla som gjorde helgen –
deltagare, funktionärer och inte minst de som hjälpte till med
matlagningen! Nästa år är det Örebros tur att arrangera och vi
får se om Göteborg lyckas behålla årets förstaplats.
hälsningar från gtu:s arbetsgrupp för stadskampen 2013
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Äntligen har vi en ny och fräschare hemsida! Har du synpunkter
eller förslag på hur den kan bli bättre? Kontakta oss!
Besök gärna hemsidan: www.sduf.se

Läger under 2014

Läger avverkade

Våra läger under sommaren genomfördes med bravur! Vi hade
nordiskt barnläger, WFDYS Juniorläger, EUDY barnläger,
ridläger och språkresa.
Läs lägerrapport och titta på bilder på vår nya hemsida!

Vi har en massa läger under 2014, det är bara att kolla in vår
nya hemsida för mer information, dock kan man inte anmäla sig
ännu men håll utkik!
Vi har också gjort en stor ändring inom lägerverksamheten.
Förut kunde man anmäla sig trots att deadlinen passerats mot
att betala extra. Det har vi nu slopat. Det innebär att priset alltid
kommer att vara detsamma och har deadlinen passerats så har
den passerats utan något som helst undantag. Detta för att
slippa extrajobb i sista minuten för kansliet.

Ungdomklubbskonferens

50-årsjubileum

Styrelsemöte i Göteborg

Mötesprotokoll

Detta års upplaga blir av 6-8 december i Stockholm. Inbjudningarna till ungdomsklubbarna är ännu inte skickade. Är du
intresserad och vill delta? Kontakta din lokala ungdomsklubb!

Styrelsen hade möte i Göteborg i samband med Stadskampen
som genomfördes på mysiga Solhem. Vi hade möte i Göteborgs
Dövas Förenings lokal i Järntorget hela helgen, vi besökte också
Solhem och hälsade på alla glada deltagare samt informerade
lite om oss och vårt arbete.

Tack GTU

Vi vill också tacka Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb för
ett väl genomfört arrangemang, Stadskampen. Bra jobbat!

Grattis Göteborg

Och så får vi naturligtvis inte glömma och gratulera GTU som
tävlade på hemmaplan och vann Stadskampen 2013.

Flytt

Vårt grannhus har rivits och vårt kära hus står på tur. Därför
kommer vi att flytta vårt kontor tillsammans med SDR någon
gång under 2014. Exakt vart är fortfarande oklart.

SDUF fyller fantastiska 50 år under 2016 och vi kommer att
planera flera olika arrangemang för att hylla förbundet. Har du
idéer eller vill hjälpa till på något sätt? Kontakta oss!

Visste du att våra mötesprotokoll är offentliga och att du kan ta
del av dem? De finns att läsa på hemsidan!

Ny intressepolitisk sekreterare

SDUF får en ny intressepolitisk sekreterare som ska börja hos
oss under november. Vi hälsar Jannicke Kvitvaer varmt välkommen till oss! Här skriver hon om sig själv:
Jag heter Jannicke Kvitvær och är en döv tjej på 25 år, jag
kommer från Norge och ska flytta till Stockholm under hösten
som kommer nu. Jag ser fram emot
att börja hos SDUF, och med mig har
jag nio års erfarenhet från Norges
Døvesforbunds Ungdom. Annars är
jag intresserad av allt möjligt som
är aktuellt. Jag är mycket engagerad
i samhällsfrågor, jag tycker om att
resa och är en riktig bokmal. Jag
gillar vintersport och jag säger aldrig
nej till choklad.
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