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Checklist 
 

MIDSOMMARAFTON Föreningsboden kl. 20.00 – 24.00 
 
 

Föreningsboden   

 Löva dansbanan Kontakta tillsyningsman om vart man kan ta björkris. 
Klippa gräset på ängen, pakeringen kontkata tillsyn. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 Belysning 

Tak 

Finns inne i föreningsboden  
 
 
Sätta upp preseningen över dansbanan 
 
 

  Bord Bord, stolar, tält och bänkar till kiosk och stånd 
finns i föreningsboden. 
 

 

 

 

 

Brand   

 Brandsläckare Placeras i föreningsboden innanför dörren. Finns i 
föreningsboden 

 

 

  Ljudanäggnings skall hyras in 
 Rökruta Skyltar samt hinkar med sand finns i föreningsboden. 

Musik Live-band Förbokas av samordnaren för nästkommande år.  
Tex. Åke & Marie band, tel nr 08-50031938. 
Musiker tas emot för riggning av anläggning vid 18.00. 
 
 Kiosk Dricka Totalt för båda dagarna: 
8 backar dricka varav 1 utan kolsyra och 1 mineralvatten. 

 Chips & godis Småpåsar chips/ostbågar. 
Styckesaker ex kexcholad, geléormar, remmar, stora nappar 
etc uppskattas av barnen. Vi har haft tex. Sockervadd. 

 Övrigt Sugrör 
Servetter  

 Prislistor 
Sopsäckar 

Korvförsäljning  Kokplatta och kokkärl finns i föreningsboden.   

Pilkastning Darttavla & pilar Finns i föreningsboden. 
 Vinster 3 st 1:a pris, 20 st 2:a pris, tröstpriser 

Ex chokladask – chokladstyckesak – kola 
Ex. Kostnad 10 kr / 3 pilar. 

Bollkastning Burkar & Bollar Finns i föreningsboden. 
 Vinster Ex 1 kola / nedkastad burk 

Tröstpris – 1 kola 
Ex. Kostnad 5 kr / 5 bollar. 
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Lottförsäljning  Se nedan. 
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MIDSOMMARDAGEN 
 
 

Preliminärt schema 
 

13.00 – 13.30 Traktor & Skrinda avgår från sjösättningsrampen väg 5 (röd väg) 
13.30 – 14.00 Midsommarstång kläs med blommor 
14.00 Midsommarstång reses 
14.00 – 15.00 Dans och lekar runt midsommarstången med Nynäshamns folkdansgille 
15.00 – 15.15 Lottdragningar 
15.15 – 15.30 Lagtävling t ex. säckhoppning. 
15.30 Festis & bulle till alla barn 
15.30 – 15.45 Lottdragningar 
15.45 Fiskdamm 

 
 
 

Midsommarstång Lövas. Obs! Kräver lite manfolk, tar längre tid än man tror. 
Flagga finns i föreningsboden. 
Obs! Glöm ej ståltråd och tänger. 

 

Traktor & Skrinda  
 

Folkdanslag Nynäshamns folkdansgille förbokas av samordnaren till nästkommande år eller 
 Bokas genom Lars Skogsberg. 

 
 
 

Kiosk Se midsommarafton ovan. 
Obs! Festis efterfrågas ofta på midsommardagen. Då ”festis & bulle” för 150 barn är 
beräknat med god marginal brukar festisarna även kunna säljas under dagen. Går 
även bra att köpa lite för mycket då resterande kan gå till simskole och seglar 
avslutningen. 

 

Hjullotteri Hjullotteri finns i föreningsboden. 
Stenar eller dyl som ”markörer” införskaffas. 
Beräkna ca 75 priser samt ca 250 kolor som tröstpris. 
Kostnad 5 kr per nummer. 

 

Aktivitetsstånd 
”Bollar på burkar” 
”Kasta ringar” 
”Clown” 

Allt material finns i föreningsboden. 
Vinster ex kolor och stycksaker efter poäng. 
Kostnad  te x.10 kr för alla tre aktiviteterna. 

 
 

Festis & bulle Delas ut till alla barn. Inköp beräknas för 150 barn. 
 

Fiskdamm Fiskdamm och 2 st spön finns i föreningsboden. 
Inköp små leksaker beräknas för: 
Barn under 3 år 40 st 
Flickor 4-10 år  60 st 
Pojkar 4-10 år  60 st 
Tips! Påsar kan man ofta köpa i dagligvaruhandeln för samma kilovikt som 
godiset. 
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Lottförsäljning 
 

Lottförsäljningen skall bära största delen av kostnaderna, och tarvar därför stort engagemang. 
Alla eventuella bidrag till lottvinster tages tacksamt emot. Vi brukar kunna få saker av COOP i sorunda, . 

Seved Hallin (alt. Magnus) kan hjälpa till med kontakten angående det traditionella gruslasset. 

Barn och ungdomslotteriet är mycket populärt och snabbt slutsålt. Tyvärr har inte alltid alla barn och 
ungdomar lyckats få en lott så vi bör alltså utöka till 2 ringar och dragningar med ca 10 st ”rejäla” 
vinster per dragning. Många vinster till barn. Presentkort i ungdomslotteriet är uppskattat. 
Hjullotteriet får stå för önskemålet om många småvinster till många barn. 
 
Det är bra att göra en vinstlista istället för dragningar. Dragning kan ske på gruslotteriet.  

 

I övrigt bör man få ihop en försäljning på ytterligare minst 3 ”vuxenringar”. 

Antal lotter per ring: 200 st 
Pris per lott ”Gruslass”: 20 kr 
Pris per lott övriga: 10 kr 

 
 
 

Övrigt 
 

- Nyckel till föreningsboden kan kvitteras ut hos Magnus Dimert,  
- Eventuellt á-conto för utlägg fås hos Ewa (kassör).  Se  budget. 
- Skyltar angående midsommarfirandet finns i föreningsboden. Sätts upp 2-3 veckor innan.  
- Glöm inte växelpengar. 5-kronor och 20-sedlar går det åt mycket  av. 
- Det är nödvändigt att man kan betala med Swish  (använd någons  privat) 
- Kontakta  en leksaksgrossist för billiga inköp till lotterier och fiskdamm. Kvarvarande saker 

från året kontakta tidigare väg 
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PASSCHEMA 

MIDSOMMARAFTON 

Förberedande aktiviteter Ansvarig 
Löva föreningsboden, klippa gräset vid ängen och parkeringen  
Belysning  
Bord, bänkar, pilkastning  sätts upp  
Sätta upp pilkastning, bollkastning  
Rökrutor med sandhinkar och skyltar, brandsläckare i loge  
Brandpost  
Kiosk och prislistor  
Ta emot musiker vid 18.00 
 

 
 

Aktivitet (20 pass) 
20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00 23.00-24.00 

Brandvakt     
Kiosk     
Pilkastning     
Bollkastning     
Lottförsäljning     

 
MIDSOMMARDAGEN 

 
 

Förberedande aktiviteter Ansvarig 
Löva midsommarstång  
Sätta ut stolar  
Sätta upp fiskdamm  
Sätta upp hjullotteri  
Sätta upp bollkastning / clown / ringkastning  
Lotteribord  
Högtalaranläggning  
Kiosk och prislistor  

 
Aktivitet (25 pass) 14.00-15.00 15.00-16.00 

Speaker   
Kiosk   
Bollkastning på burkar   
Kasta ringar   
Clown   
Hjullotteri   
Lottförsäljning  (Vid bord)   
Lottförsäljning  (Vid bord)   
Lottförsäljning (Rundvandring)   
Lottförsäljning (Rundvandring)   
Fiskdamm  (Utanför 0-3 år)   
Fiskdamm  (Utanför 4-10 år)   
Fiskdamm  (Inne 0-3 år)   
Fiskdamm  (Inne 4-10 år)   
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Lekledare lagtävlingar   
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BUDGET 

Nedanstående skall endast ses som en hjälp att uppskatta inköp etc. 

Förskott kan fås av kassören Ewa Lidén, ewa.liden2@gmail.com , tel  

Beroende på ambitionsnivå behövs det 15 000 till 20 000 kr 
 
 
 

Aktivitet Intäkt Kostnad Vinst/förlust 

    
Musiker logdans  6000 kr - 6000 kr 
Danslag  2500 kr - 2500 kr 
Skrinda  2000 kr - 2000 kr 
Barnlotteri I+II 4000 kr 2500 kr + 1500 kr 
Lotteri Gruslass 4000 kr 0 kr + 4000 kr 
Vuxenlotteri – 3 ringar 6000 kr 3000 kr + 3000 kr 
Lotterihjul 1500 kr 700 kr + 800 kr 
Aktiviteter / stånd 1500 kr 700 kr + 800 kr 
Kiosk 2200 kr 1200 kr + 1000 kr 
Säckhoppning  r  
Festis & bulle  900 kr - 900 kr 
Fiskdamm  800 kr - 800 kr 
Förbrukningsmaterial  500 kr - 500 kr 

Kostnad totalt - 4000 kr 
 

Efter midsommar sker redovisning snarast till Kassören LFT 
 

Detta är ett levande dokument som vi uppdaterar hela tiden. Viktigt att varje väg ändar efter varje 
genomförd midsommar. 

mailto:ewa.liden2@gmail.com

	MIDSOMMARDAGEN
	Preliminärt schema

	Lottförsäljning
	Övrigt
	PASSCHEMA MIDSOMMARAFTON
	BUDGET
	Nedanstående skall endast ses som en hjälp att uppskatta inköp etc.


