
Hej äventyrarledare! 

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. 
Sista anmälningsdag är den 15 april.
Mer information: Anmälda deltagare 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 är en lägervecka som riktar sig till äventyrare och scouterna anmäler sig tillsammans med 
sina patrullkompisar, kan inte hela patrullen åka går det naturligtvis bra att göra om patrullerna. Viktigt är 
dock att en scout inte kan åka ensam utan behöver anmäla sig med minst en person till.  
 
Patrullerna, och de nya avdelningarna som skapas under lägret, kommer att ha ledare som stöttar och 
hjälper dem under veckan. Ledarna har under våren gått utbildningen Leda avdelning.  
 
Lägret kommer att vara på Kungshol, Rättvik den 16-22 juli. Kostnaden för denna vecka är 1500 kr. Då 
Kungshol inte har plats för hur många som helst är det först till kvarn som gäller. Sista anmälan är den 15 
april.  
 
För att era scouter ska kunna vara med på detta läger krävs det att scouten ska ha varit äventyrare i minst 
ett år och varit på sommarläger under minst 5 dygn. Scoutern behöver också vara säker på att hen klarar 
av att delta i lägret utan sina egna scoutledare.

Anmälan är öppen så att scouten och dennes vårdnadshavare kan anmäla sig själva, vill ni att anmälan 
görs av en avdelningsledare är det upp till er att ta in anmälan.

Vi hoppas att vi får träffa och lära känna era scouter på Kungshol i sommar. 

Blå Gryningsteamet  
gm Ann-Sofi 

Även om det fortfarande är vinter och snö på många platser i 
vårt avlånga land vet vi alla att det är snart är sommar. Och just 
den här sommaren kommer era äventyrare få chansen att åka 
på Blå Gryning. 

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

