
Nu är det ÄNTLIGEN dags igen! Sommaren 2023 går Leda Patrull Solvarg 
av stapeln på vackra Kungshol utanför Rättvik! Anmälan öppnar i januari 
2023 och finns på www.nsf.scout.se.

Solvarg är en kurs för äventyrarscouter där ledarskap, gemenskap och 
upplevelser tillsammans med patrullen står i fokus. Under en veckas 
tid lever du lägerliv tillsammans med scoutkamrater från hela Sverige. 
Kurspass, friluftsliv och aktiviteter varvas och du får testa dina nya 
kunskaper i praktiken. 

Kursen är ett samarbete mellan Scouternas Folkhögskola och 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 

Datum: 29 juni-7 juli 2023
Plats: Kungshols kurs- och lägergård
Frågor: Kontakta kurschef Sara Strömberg: sara.stromberg@nsf.scout.se
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Alltid redo. Alltid nykter. Alltid mig själv.
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund erbjuder gemenskap, äventyr och 
utmaningar i stort och smått. Genom drogfria förebilder och scouting 

utvecklas vi till kreativa och modiga individer som vill göra världen 
bättre. Tillsammans jobbar vi med att stärka barn och unga i en 

verksamhet där problemlösning, ledarskap och nykterhet står i fokus. I 
över hundra år har många hittat sig själva och sin väg genom scouting. 

Varmt välkommen att göra det du också!

www.nsf.scout.se
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