
 

 
 
 



ÄNTLIGEN RIKSLÄGER! 
 
Unga Örnar syd- och västsverige bjuder in till Unga Örnars Riksläger 2016. 
Lägret kommer att hållas på Sweden Rock-området i Norje Boke strax utanför 
Sölvesborg i Blekinge. Lägerplatsen ligger 500 m från havet. 

 

 
Vi har stora ytor till vårt förfogande och kommer att ha möjlighet att genomföra 
ett läger med massor av deltagare och många olika aktiviteter. Lägerveckan 
kommer att vara fylld med aktivteter, en del planerade och del som deltagarna 
själva kan vara med och planera. Vi kommer exempelvis att erbjuda färgkana, 
turneringar, spökrunda och bad.  
 
 
MAT 
I deltagaravgiften ingår mat varje 
dag. Vi får frukost, lunch, 
mellanmål, middag och nattmacka. 
Man kan så klart få specialkost – 
men detta måste meddelas.  
 

 
 

BOENDE 
Vi bor i ett eget eller avdelningens tält. Avdelningen samordnar tältbehovet för 
att sedan ha kontakt med lägerledningen om placering och samordning i byar så 
att alla får plats. Har du problem att sova i tält – kontakta lägerledningen innan 
du anmäler dig. 
 
 



HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
Allergier och medicinering innebär inget hinder för att delta på lägret. Dock 
måste man se till att man har medicin i tillräcklig mängd med sig. Man ska 
lämna mediciner till den centrala ledningen för inlåsning vid ankomsten så att de 
inte ligger på lägerplatsen och kommer någon till skada.  
 
 
 
UTRUSTNING 
Det är viktigt att ha en komplett utrustning för att 
klara av lägervistelsen under hyggliga former. 
Glöm inte regnkläder, stövlar och varma kläder, 
det kan bli kallt även på sommaren. 
Kom ihåg att märka alla kläder och saker. 
 
 

 
ARBETSUPPGIFTER 
För att ett läger ska fungera är det viktigt att vi hjälps åt med disk, utbackning, 
städning, aktiviteter och andra arbetsuppgifter som förekommer. På våra läger 
hjälps alla åt efter ålder och förmåga. Alla vuxna är ledare på läger.  
 
 
 

ANMÄLAN OCH FRÅGOR 
Anmälan sker via följande länk: 
http://rikslager.ungaornar.se/ 
Senast den 23 maj 2016 behöver vi 
alla anmälningar.  
Vänd er gärna till ert distrikt om ni 
har några frågor eller funderingar om 
lägret. Unga Örnar Sydsverige 
fakturerar respektive 
avdelning/distrikt för deras deltagare.  
Kontakt till lägerledningen: 
   mia.malmgren@ungaornar.se 

        annika.persson@ungaornar.se 
        fredrik.forssen@ungaornar.se 

 
 
 



FÖRSÄKRING 
Du måste vara medlem i Unga Örnar för att våra försäkringar ska gälla. 
 
 

DELTAGAR AVGIFTER: 
Fam.medl. 1  1000 kr 
Fam.medl. 2 1000 kr 
Fam.medl. 3    600 kr  
Fam.medl. 4 o.s.v.   600 kr 
Ledarbarn 1 - 5 år 225 kr 
(t.o.m. det året de fyller 5 år) 
 

 
GÄSTAVGIFT: 
Frukost    45 kr 
Lunch     75 kr  
Middag       75 kr 
Mat och tältplats  175 kr/dygn  
 
 

Deltagaravgiften är exklusive resa! Kontakta ditt distrikt för information om resa och resekostnad.  
Som familj räknas syskon och föräldrar med barn (bosatta på samma adress eller har delad vårdnad).    
Får du matgäster under lägertiden så måste köket ha besked om detta senast dagen före. 

 


