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Anmälningsformulär
Mykologivecka 2020 på Hälleberga lägergård, Nybro kommun

□ Jag anmäler mig härmed till ordinarie Mykologivecka 20-26/9 och betalar deltagaravgift 1500:- 
Kostnad för mat och boende tillkommer.

□ Jag anmäler mig härmed till ordinarie Mykologivecka och betalar deltagaravgift 1500:-  och öns-
kar dessutom delta i "Sekvenseringskurs" 21 – 27/9. Begränsat deltagarantal, så "först till kvarn". 
Kostnad för mat och boende 26-27/9 tillkommer (se nedan). 

Boende och mat

□  Jag bokar boende på Hälleberga lägergård 20 – 26/9 (1500:-/person)

□ Jag bokar extra boende på Hälleberga lägergård i samband med sekvenseringskursen 26 – 27/9 
(400:-/person)

Jag önskar dela rum med: __________________________________________________________

□ Jag bokar mat (frukost, fältlunch, eftermiddagskaffe, middag) 20 – 26/9 - 1500:-/person

□ Jag bokar mat (frukost, lunch, eftermiddagskaffe, middag) extra sekvenseringskurs 26 – 27/9  
(300:-/person)

Total kostnad: ___________________________________________________________________

Behov av specialkost: _____________________________________________________________

□ Jag har behov av hämtning vid järnvägsstation Nybro C

Anmälan och betalning
Anmälningsformuläret (eller motsvarande uppgifter i ett mail) skickas till Elisabet Ottosson                                
(elisabet@svampar.se) senast 2020-06-15. Observera att anmälningsperioden startar 2020-05-01. 
Deltagaravgift och kostnader för boende och mat enligt önskemål sätts in på SMF:s bankgiro 5588-
7733 senast 2020-07-01. Du erhåller din turordningsplats så snart deltagaravgiften registrerats på 
SMF:s bankgirokonto.

Mykologivecka
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Mykologivecka 2020
SMF i samarbete med Nybro kommun bjuder in till årets Mykologivecka i spännande

och mykologiskt ganska okända marker i sydöstra Småland.

Plats
Boende, mat och arbetslokal på Hälleberga Lägergård (56.865101, 15.687366, nära Gullaskruv i Ny-
bro kommun).

Tid
20 – 26 september 2020
Ankomst från kl 15.00 på söndagen 20/9. Officiell start i samband med middag kl 18.00. Avslutning 
i samband med frukost på lördag 26/9. Måndag – fredag erbjuds dagligen ett flertal intressanta 
exkursionsmål. 

Kursledning
Jan Olsson, Mikael Jeppson och Tommy Knutsson.

Deltagaravgift
1500:- betalas senast 2020-06-15 (se nedan).  De obligatoriska uppgifter som behövs framgår av an-
mälningsformuläret som du kan fylla i och scanna och bifoga anmälan (eller skriva alla nödvändiga 
uppgifter i ett vanligt mail). 

GDPR
I och med att du anmäler dig godkänner du att ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress 
tas med i en officiell deltagarlista. Om du motsätter dig detta måste det anges vid anmälan.

Boende
Inkvarteringen är av enkel standard, i dubbel- eller 3 – 4-bäddsrum; tillgången på enkelrum är myck-
et begränsad. Sänglinne och handduk medtages eller kan hyras på plats. 
Möjlighet finns att på egen hand hyra in sig med högre standard på hotellet i närbelägna Orrefors 
(6 km). I samband med anmälan finns möjlighet att lämna önskemål om rumskompis/kompisar. Den 
slutliga rumsfördelningen på lägergården görs av organisationskommitten. Max 60 deltagare. 

Kostnader för boende och mat
Boende hela Mykologiveckan på Hälleberga lägergård: SEK 1500:-/person
Mat (frukost, fältlunch, eftermiddagskaffe, middag) hela veckan: 1500:-/person

Anmälan och betalning
Anmälningsperiod 2020-05-01 – 2020-06-15. 
Du anmäler dig genom att skicka ett mail till elisabet@svampar.se (tidigast 1 maj). Samtidigt för 
du över deltagaravgiften och kostnader för boende och mat till SMF:s bankgiro 5388-7735. Ange 
Mykologivecka 2020+ ditt namn i meddelandefältet.

Sekvenseringskurs
Deltagarna i Mykologiveckan har möjlighet att anmäla sig till en sekvenseringskurs. Se information 
och inbjudan sidan 15. För den som avser att delta i sekvenseringskursen tillkommer mat och logi 
26 – 27/9: 700:-.

Mykologivecka
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Sammanfattning av kostnader

Betalning och anmälningsblankett bör vara inne senast 2020-06-15

Välkomna till Småland!

Olof Persson (Nybro kommun)  olof.persson@nybro.se
Elisabet Ottosson (SMF)  elisabet@svampar.se
Mikael Jepppson (SMF)  jeppson@svampar.se

Mykologivecka

SMF:s bokförsäljning

I SMF:s webshop finns följande skrifter till försäljning

Jeppson, Mikael:  Jordstjärnor. Mykologiska Publikationer 6 (2013)
Nilsson, Jan: Svamp under mikroskopet. Mykologiska Publikationer 7 (2016)
Jeppson, Mikael: Puffballs of northern and central Europe. Mykologiska Publikationer 8 (2018)
Lejonberg, Lina m fl: Tallnaturskogens vedsvampar. Mykologiska Publikationer 9 (2019). Slutsåld; 

omtryck planeras.

Dessutom finns en nedladdningsbar fil som pdf innehållande:
• Göteborgs Svampklubbs tidskrift Windahlia: Alla utgivna nummer (utges ej längre)
• Jordstjärnan (SMF:s tidskrift): Alla utgivna nummer (utges ej längre)
• Svensk Mykologisk Tidskrift (2005 - 2019), efterföljaren till Jordstjärnan. Utges med 4 nr per år. 

OBS nu utökad fram till och med 2019!

www.svampar.se/butik/


