
Lordagen den 13-juni inleds SD-s sommarlager i Dalarna.
Under ca en vecka kommer vi att ha taltlager.
MAlet ar att hela Dalarna ska forses med ca 50 000 specialtillverkade
nya flygblad, tusentals afficher och dessutom kommer nastan
dagliga torgmoten att hAllas.
Men inte bara arbete vantar ••••
Trevlig samvaro med SD-kamrater frAn hela landet vantar,grillfest,
besok p~ olika nojesstallen i trakterna,debattovning,strategi
och framtidsplanering,bad,sport och lekar (ev fotbollsturnering
mellan SD-storstockholm-ovriga landet),mm vantar.
Dock-viss diciplin kommer att utkravas och endast mycket m~ttliga
mangder alkohol till~tas konsumeras.
Overkonsumtion, fylla eller allmant stokigt upptradande kan leda
till hemsandning eller tillfalligt beslagtag av sprite
Valet av just Dalarna ar bl a motiverat av SDs goda valresul~at i
landskapet och landskapets geografiska karaktar med m~nga halvstora
stader.Som avslutning p~ lagret kan de som viII delta i gemensamt
midsommarfirande och en stor avsmutningsfest.
Vad ar val mer svenskt an midsommarfirande i Dalarna.
Landskapet kommer dessutom d~ att fyllas med turister,sommargaster
och "raggare" som nog mycket garna kan tankas vilja latta p~ sina
pl~nbocker for att kopa T-shirts,dekaler, etc och alIa veckans
forsaljningsintakter kommer att g~ till valfonden.
Medlemmar,sympatisorer,i alIa aldrar ar givetvis valkommna.
Vi tar ingen avgift for deltagande i lageet, det kommer dessutom att
placeras i narhet av campinglager (men forhoppningsvis inte i ett) .
och lokala SD-medlemmar kommer att finnas p~ plats. -
De faktorerna+att lagret kommer att placeras vid en sjo ska forhoppn~
ngsvis losa sanitetsproblemen.
Vissa reskostnader tillkommer givetvis, dels till Dalarna och dels
kommer vi att gora dagliga kampanjresor uppdelade i grupper.
Math~llningen svarar var och en for(eller om ni gor n~got gemensamt
med er kommunforening) men ~tminstone en g~ng kommer de som viII
f~ vara med och lagga ihop till en grillfest.
Ni som ar intresserade av att folja med kan hora aver till SD-Orebro
per brev eller telefon, (alltid svarare, lamna meddelande s~ ringer
vi upp)/s~ kommer vi att hora av oss med en narmare precisering
om platser, tid schema for veckan och lista p~ vad som bor tas med.
Ange garna ev tillg~ng till talt, gasolkok, etc.
Det ar viktigt att ni anger om ni viII komma+kamrater,etc.
Innan utsatt tid,som ar m~ndagen deU-25-maj.
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