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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 och du får 
självklart bo med dina bästa kompisar.  
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 åka på Trollebolägret måste du vara 
eller bli medlem i Junis. Medlemsavgiften 
är 40 kr/år. Kryssa i rutan ”bli medlem” när 
du anmäler dig och betala medlemsavgif-
ten samtidigt som deltagaravgiften.

Är du redan medlem, men inte har betalat 
årets medlemsavgift så ange detta i anmä-
lan och betala medlemsavgiften samtidigt 
som deltagaravgiften. 

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.se

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. På Trollebolägret blir äventyret  
på riktigt …

Lådbilsrallyt
Se upp i backen! Här får du dra sågen, svinga 
hammaren och bygga de allra coolaste lådbilarna 
i egen design. Avslutar gör vi så klart med ett stort 
lådbilsrace!  

Multisportarna wild-style
Packa ner löpardojjorna och gör dig redo för att 
springa, paddla, klättra och mycket mer. Här blir det 
alla möjliga extrema sporter, mitt ute i vildmarken! 
Träningsvärken väntar på dig – häng på! 

Trollebo-stallet
Här får du göra en alldeles egen käpphäst, precis 
som du själv vill ha den. När hästarna är inridna är 
det dags för hinderhoppning, hästskötsel och  
massor av annat kul! Är du redo för full galopp?

Teaterstjärnorna
Drömmer du om att bli skådis och stå på scen?  
Här sätter bara fantasin gränserna för vad som  
kan hända – och självklart blir det uppspel för de  
andra i slutet av lägret. Gör dig redo för en stund  
i rampljuset!

Gamlingarna
För dig som är född 2008 eller 2009 och vill hänga 
med de äldre junisarna. Här dricker ni kaffe, lyssnar 
på radio och stickar strumpor … nej vi skojade bara! 
Men vad som händer får bli en hemlis – vågar du 
hänga på?! 

Välj en tema-aktivitet!Sommarens
STÖRSTA

ÄVENTYR

Du som är äldre Junis-
medlem får självklart 
välja även bland de 
andra aktiviteterna.

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. Välj två aktiviteter 
från listan nedan. En av dem kommer bli din 
tema-aktivitet under veckan. 

Gottegrisarna
Smetigt, degigt och kladdigt – här är aktiviteten för 
alla gottegrisar som gillar att knåda, röra och baka. 
En aktivitet har aldrig varit sötare - så glöm inte 
tandborsten!

Minecraft irl 
Testa Minecraft – på riktigt! Här blir det gaming  
i verkligheten när vi provar på både pyssel och  
fighting från Minecraft! Kanske blir det du som 
besegrar kompisarna i Lucky Island? 

DIY Proffspysslarna
Temat för dig som är kreativ och älskar att pyssla, 
men har tröttnat på sunkiga flirtkulor och glitterlim. 
Här får du pyssla coola prylar som ett proffs och  
allt du gör får du ta med dig hem!

Överlevarna
Följ med ut i urskogen på spännande expeditioner 
där allt kan hända. Här får du paddla kanot, utforska 
vildmarken och lära dig allt du behöver för att  
överleva i naturen!

Rockband
Har du drömt om att spela i band? Här får du 
greppa gitarren, trumpinnarna eller mikrofonen  
och repa rock! Vi avslutar med att åka på turné  
till lägerbålet!



Under Trolleboveckan lägger vi ut bilder på 
webben och instagram, så att alla hemma 
kan följa allt spännande som händer. Vissa 
foton kan även komma att publiceras i bro-
schyrer o.dyl. för att beskriva Junis verksam-
het. 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?
600 kr/deltagare. Du betalar samtidigt som du 
anmäler dig till lägret. 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 2008-2013
Ledare:   Födda 2007 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.se

Anmälan
Anmäl dig online på: 
www.trollebolagret.se

Anmälan öppnar 13 april kl 18.00
Antalet platser är begränsade till 100. Om platser-
na tar slut meddelas detta på hemsidan. Informa-
tion om eventuell reservlista finns på hemsidan när 
anmälan öppnar. 

När din betalning har blivit registrerad kommer 
vi att skicka en bekräftelse med information om 
lägret.

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

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 lånetält, 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.se

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


