
Välkommen till 
Blå Gryning
 

Sol, bad, ledighet och lägerliv. Den 16-22 juli har du och dina 
äventyrarkompisar en perfekt möjlighet att uppleva just detta. Blå 
Gryning är lägret för dig som varit äventyrare i minst ett år, fixar 
att åka på läger utan dina egna ledare och tidigare har varit på 
sommarläger under minst 5 dygn.

Plats: Kungshols lägergård, Rättvik
Tid: 16-22 juli 2018
Kostnad: 1.500 kr. Resor till och från Rättviks tågstation tillkommer. 
Anmälan: Görs via hemsidan www.nsf.scout.se/blagryning. Begränsat antal platser och först till kvarn gäller, så 
vänta inte med din anmälan. Sista anmälningsdag är den 15 april.
Mer information: Du som anmäler dig kommer att få lägerbrev via mail. All information om lägret kommer också 
att finnas på vår hemsida www.nsf.scout.se/blagryning. Hänger du på facebook finns en sida där vi löpande 
lägger ut information, sök efter Blå Gryning 2018.

Blå Gryning genomförs på förbundets egen lägeranläggning Kungshol, strax utanför Rättvik i Dalarna. 
Kungshol är helt perfekt för äventyrarläger med bra lägerängar för tälten, massor av slanor för att 
du och din patrull ska kunna bygga upp en häftig by så som ni vill ha den, möjlighet till bad i Enån 
som rinner förbi, äventyrliga omgivningar och mysiga platser där du kan få en stund för dig själv eller 
tillsammans med din patrull. Under veckan kommer ni också att få uppleva en 24 timmars hajk i de vackra 
omgivningarna runt Kungshol. 

Blå Gryning är ett läger som bygger på patrullen och avdelningen. Vi hoppas att patrullen som du har 
hemma på kåren åker tillsammans, men kan inte alla följa så kan du naturligtvis anmäla dig tillsammans 
med en kompis och ni får då bilda en ny patrull tillsammans med några andra scouter. 
 
Under lägret kommer ni att bo tillsammans i en by med andra patruller, ni bildar då en avdelning. De 
ledare som kommer att vara med er och stötta er under veckan kommer från scoutkårer runt om i hela 
Sverige och tillsammans kommer ni att skapa er egna unika upplevelser på Kungshol.  

Att åka på läger innebär en möjlighet att träffa nya härliga kompisar, en del blir vänner för livet och andra 
under en kortare period. På Blå Gryning får ni leva lägerliv och skapa minnen tillsammans. Ta chansen att 
uppleva den roligaste sommarveckan 2018! 

Vi ses på Blå Gryning!

http:// www.nsf.scout.se/blagryning
http://www.nsf.scout.se/blagryning
https://www.facebook.com/BlaGryning/

