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Kurser

Pass opp på sopp!
SMF:s weekendkurs om soppar och andra svampar i ordningen Boletales

Under ett veckoslut bekantar vi oss med den nya släktindelningen av soppar och funderar lite kring  
matkultur kring soppar hos oss och på andra håll i världen. Kursen startar med en gemensam middag 
i Malmköping på fredag kväll (restaurang/pizzeria). På lördag går vi ut i fält på förmiddagen och 
ägnar sedan eftermiddagen och kvällen åt bestämningsarbete och föreläsningar. Har vi tur kan det 
bli lite provsmakning.  På söndagen gör vi en exkursion på förmiddagen och avslutar vid lunchtid. 
Kursen är förlagd till Malmköping i Södermanland, med fantastiska ekhagar och fina barrskogar i 
närheten. 
Kursledare: Helena Björnström, Patrick Björck, Mikael Jeppson plus eventuellt ytterligare någon. 

Tid:
fredag 8 september – söndag 10 september 2017

Plats:
Malmköpings värdshus; för bokning se nedan. Själva värdshuset (hotell och restaurang) är stängt 
under vår vistelse så vi disponerar rum och arbetslokal men har inte tillgång till restaurangen. 

Kursavgift och anmälan till kursen:
Anmäl dig till Mikael Jeppson [jeppson@svampar.se] senast 2017-07-20. Deltagaravgiften 600:- 
betalar du in till SMF:s bankgiro 5388-7733 samtidigt med din anmälan. Glöm inte skriva ditt namn 
och "Soppkurs" i meddelandefältet. Deltagarantalet är begränsat så anmäl dig så snart som möjligt. 
Du erhåller din turordningsplats och en bekräftelse på din anmälan när deltagaravgiften är registrerad.  
Vid eventuellt återbud återbetalas kursavgiften om avbokning sker senast 2017-08-20.
 När du fått bekräftelse att du är antagen till kursen bokar du själv boendet. 

Boende:
Var och en bokar och betalar själv boende.
Malmköpings värdshus (enkel hotellstandard, 
fredag kväll – söndag morgon)
Rum: ca 350 – 550:-/rum/natt. Pris beroende på 
rumsstandard. 

Kontakta:
Malmköpings värdshus
Landsvägsgatan 29B
642 60 Malmköping
Telefon: 0766-235976 (Lotta)
https://malmkopingwardshus.com/

Vid eventuellt återbud gäller Värdshusets 
avbokningsregler. 
Om intresset för kursen blir stort kommer boen-
de även att bli aktuellt på Malmköpings Camp-
ing (rum och stugor). Mer info kommer i sam-
band med att du får bekräftelsen på din anmälan. 

Mat:
Betalas av var och en. Det finns gott om bra mat-
ställen i närheten av värdshuset för gemensam-
ma middagar. Ta med egen mat för frukostar och 
fältlunch.

Funderingar?
Om du funderar över något, hör av dig till Mikael 
(jeppson@svampar.se)

Välkomna till en spännande kurs!

Helena Björnström
Patrick Björck
Mikael Jeppson




