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Junis – en förening för dig upp  
till 15 år. Massor av aktiviteter. 
En hel del äventyr. Och du får 

vara med och bestämma.



På Trollebolägret väntar mycket lek och 
skoj, nya kompisar och sol och bad. På 
kvällarna blir det show vid lägerbålet med 
underhållning av både junisar och ledare. 
Lägret hålls på Lövåsen strax utanför  
Lindesberg. Där bor alla i tält. Du får själv-
klart bo med din bästa kompis, eller varför 
inte ett helt gäng med junisar i ett jättetält?! 
Ledarna bor också i tält och finns alltid till 
hands när du behöver dem. Vi har en lada 
för inomhussamlingar och ett kök där vår 
goda mat lagas. I sjön Råsvalen badar vi 
och paddlar kanot.Inte medlem?

För att få åka på Trollebolägret måste du 
vara eller bli medlem i Junis. Medlems-
avgiften är 40 kr/år. Kryssa i rutan "Bli 
medlem" när du anmäler dig så kommer 
ett inbetalningskort på posten innan lägret. 

Är du redan medlem, men inte har  
betalat årets medlemsavgift så ange  
detta i anmälan. 

Junis – en förening för dig upp till 
15 år. Vi har massor av aktiviteter 
och en hel del äventyr. Och du får 
vara med och bestämma! Läs mer 
om Junis på www.junis.org

I skogarna utanför Lindesberg hittar du Trollebolägret. Här samlas varje 
sommar över hundra barn och ledare för att bada, paddla kanot, leka och 
allt annat som hör ett sommarläger till. Men Trollebo är inget vanligt 
läger. Runt omkring oss väntar vildmarken på att utforskas, utmaningar 
på att antas och gåtor på att lösas. Här händer mystiska saker som ingen 
riktigt kan förklara. På Trollebolägret blir äventyret på riktigt …

Du får prova på en massa olika aktiviteter 
på lägret. Några av dessa kallas för tema-
aktiviteter. Det är en aktivitet som du väljer 
redan när du anmäler dig och som du sen 
har under tre pass på lägret. Du kommer att 
få EN aktivitet, men vi vill även att du väljer 
ett andrahandsval och ett tredjehandsval. 
Självklart gör vi vårt bästa för att alla ska få 
den aktivitet de helst av allt vill ha! 

1. Vildmarksliv 
Runt omkring lägret ligger vildmarken redo att 
utforskas. Följ med på spännande expeditioner 
ut i urskogen, paddla kanot och lär dig allt för att 
överleva i den vilda naturen.

2. Legobyggarna
Älskar du lego? Här finns klossar i massor! Vi byg-
ger högt och stort och bara fantasin sätter grän-
serna för vad man kan skapa av tjugo kilo lego!

3. Gottegrisarna
I lägrets egen godisfabrik väntar smetar på att 
röras, degar på att knådas och sötsaker på att 
tillverkas. Sen är det såklart dags för prov- 
smakning, så glöm inte tandborsten. 

4. Kartongbygget
Hus, bilar, borgar och rymdskepp – allt går att 
bygga i kartong! Här får du själv designa dina 
byggen – kanske blir det en drömkoja eller ett 
piratskepp med segel?  

5. Rallyrejsarna
Se upp i backen! Här får du dra sågen, svinga 
hammaren och bygga en lådbil precis så som du 
vill ha den. Avslutar gör vi så klart med ett stort 
lådbilsrace nerför backen. 

6. Rockband
Vill du leva ett äkta rockstjärneliv? Nu har du 
chansen! I lägret rockband repar vi under veckan 
och sedan avslutar vi med att åka på turné till 
lägerbålet. Häng med! 

7. Multisportarna
Spring, paddla, klättra, simma och mycket mer! 
Här får du testa massor av coola, extrema sporter 
som du kanske inte visste fanns! Packa ner löpar-
dojjorna och gör dig redo för lite träningsvärk.

8. Reportrarna 
Här lär du dig allt en bra reporter behöver kunna! 
Var med och skriv lägertidningen och rapportera 
till resten av världen om allt spännande som 
händer på lägret!

9. Musikvideo-stjärnorna
Gillar du dans och musik? Här gör vi egna musik-
videos till favoritlåtarna! Tillsammans tränar vi 
dans och lär oss filma – allt för att skapa riktigt 
coola musikvideos!

tema-aktivitet!
Välj enSommarens

STÖRSTA
ÄVENTYR



Under Trolleboveckan lägger vi ut bilder 
på webben, så att alla hemma kan följa allt 
spännande som händer. Vissa foton kan även 
komma att publiceras i broschyrer o.dyl. för 
att beskriva Junis verksamhet. Vi behöver 
därför ditt godkännande att vara med på bild. 
Kryssa i rutan "Jag vill vara med på bild" vid 
anmälan om du godkänner.

Lämna kameran hemma,  
vi fotograferar!

Vad kostar det?
550:-/deltagare, 500:-/ytterligare deltagare från 
samma familj. Betalning sker INNAN lägret med 
Swish eller Bankgiro – information kommer i  
bekräftelsebrevet som du får efter att du har  
anmält dig. Anmälan är bindande.  
Ledare betalar ingen avgift. 

Resa
Var och en ansvarar för sin resa till och från lägret. 

Vilka får åka?
Alla medlemmar i Junis eller UNF.

Åldersgränser:
Lägerdeltagare:  Födda 2003–2009 
Ledare:   Födda 2002 eller tidigare

Frågor?
Om du har frågor om något som rör lägret så  
kan du kontakta lägerledningen: 
Torbjörn Bergvall: 070-361 75 86    eller
Petra Åberg: 0733-611 557
Du kan även maila till info@trollebolagret.se
      En del ytterligare information kan du hitta på  
Trollebolägrets hemsida: www.trollebolagret.se 
Vill du veta mer om organisationen Junis, gå in  
på webbsidan www.junis.org

Anmälan
Anmäl dig online på: 
www.trollebolagret.se
Om du inte har tillgång till Internet, kan  
du ringa in anmälan på numren ovan.

Sista anmälningsdag:  20 maj!
Antalet platser är i år begränsat till 110. Om  
platserna tar slut före 20 maj meddelas detta  
på hemsidan.

När anmälningstiden gått ut kommer du att få  
ett bekräftelsebrev med utrustningslista och  
annat som är bra att känna till.

Mer info på webben!
På Trollebos hemsida finns massor av bra 
information. Du kan ladda ner och skriva ut fler 
inbjudningar, få tips om vad du ska packa inför 
lägret och kolla in våra coola filmtrailers.

Årets Trollebo t-shirt!
Ett måste för den  
lägersugna junisen.  
Tröjan ingår i  
anmälnings- 
avgiften!

Utrustning
Några extra viktiga saker att tänka på: 

Tält: Se till att ha ett bra tält som tål regn. Ett fåtal 
sovplatser finns i Junis militärtält, för dig som inte 
har eget tält.

Regnkläder och stövlar: Obligatoriskt. Kolla att 
det finns hemma och att det passar i storlek.

FÖLJ OSS ÄVEN PÅ INSTAGRAM:
#trollebolagret

www.junis.org


