
 

 

 

 

 

 

 

Hej alla underbara stiftsgårdsungdomar! 
  
Under många år har idéer om ett Bengtbollsläger bollats fram och tillbaka mellan huvuden som en 
Bengtboll mellan 9C och SOS. Nu ska de drömmarna äntligen bli verklighet! Vi bjuder in till en helg 
för fysiskt och andligt välbefinnande i form av Bengtbollsspel för fulla muggar. Kom du som spelat 
Bengtboll sen barnsben och bara vill spela, men också du som inte känt att du passat in på planen 
för att du aldrig lärt dig reglerna. Den här helgen är särskilt för dig! Vi kommer ha nybörjarskola, 
tävlingar, och bara chillspela. Vi går också på andakter i kapellet, delar gemenskap och får äta 
stiftsgårdens goda mat. Vad mer kan man önska sig? Samla ihop dina kompisar och anmäl dig nu!  
  
Ankomst  Lägret startar fredag 7 juni kl.12.00 
Avslut  Vi slutar lägret efter lunch söndag 9 juni 
Pris  Lägret kostar 905 kronor och inkluderar mat, boende, mycket spel, andakter,  

gemenskap och skönt häng 
  
Den som inte har råd men ändå vill ha möjlighet att delta på lägret kan ansöka om ekonomiskt 
bidrag från stiftsgårdens fonder. Instruktioner för hur man söker finns på Stiftsgårdens hemsida 
stiftsgardenrattvik.se Du kan också höra av dig till oss så hjälper vi dig att söka. 
  

Anmälan 
Kom ihåg att anmäla dig i tid, tänk på att det är svårt att planera om vi inte vet hur många som 
kommer. Vid anmälan behöver vi veta namn, kontaktuppgifter, ålder samt din erfarenhet av 
Bengtboll. Vid ankomst får du välja om du vill bo tillsammans med killar, tjejer eller på mixad lucka. 
Därefter blir du tilldelad ett rum. Senast den 24 maj behöver vi din anmälan!  
Anmäl dig till bokningen@stiftsgardenrattvik.se  
   

Frågor 
Vid frågor kontakta Arvid Törnblom på 
arvid.tornblom@stiftsgardenrattvik.se eller 
010-160 80 08. 
 

Regler för avbokning   
Anmälningsavgift återbetalas ej. Om du avbokar 7-0 dagar 

före start debiterar vi 50% för kost och logi.  

 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in lägret vid för få deltagare.  

Avvikelse från ovanstående information kan förekomma vid vissa arrangemang. Betalning ska vara 

Stiftsgården tillhanda senast en vecka innan ankomst på Bg 470-0050. Vid utebliven betalning 

faktureras beloppet, då tillkommer 75 kronor i administrationsavgift.  
 
Varmt välkomna önskar vi på Stiftsgården Rättvik! 
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