
SOMMARCAMP 

”Vi vill på Rönneberga 

skapa möjligheter för 

unga att utvecklas och 

hålla sig vid god hälsa.  

 

Att man sedan gör det 

under trevliga former i 

underbar miljö skapar 

energi för fortsatt skol-

arbete ...” 

 - Anders Zetterström 

  Aktiviteter 

Tennis , fotboll, 

brännboll, bad, boule, 

MTB cykling, Friidrott, 

Teamaktiviteter, Ka-

not, Simning, Pingis, 

femkamper, knep o 

knåp, föreläsningar, 

träffa idrottsprofiler 

mm 

Massor av aktiviteter 

Sommarläger 2015 
Rönneberga Konferens delar ut 30 st stipendier till  motiverade ungdomar i åldern 

10-14 år.  Stipendiet är öronmärkt först och främst till  ägarförbunden, samarbets-

partners och våra kunder 

Vad är Rönnebergas sommarcamp? 
Sommarcamp är en lägervecka för ungdomar  som vill aktivera sig under veckan 

med olika sporter, utmaningar, upplevelser som gör veckan till en höjdpunkt. Därtill 

kommer vi kunna erbjuda inspirerande föreläsningar och undervisning av ledare 

och samarbetspartners. Stipendiet kan sökas av ungdomar i åldern 10-14 år .  

Tanken är att entusiasmera , möjliggöra för ungdomar att komma bort och  väcka 

intresse för rörelse och möjligheten att prova olika sporter/aktiviteter. Vi hoppas 

också att ungdomarna kommer hem med många nya vänner och blir inspirerande 

av vad Rönneberga Sommarcamp erbjuder och inte minst de aktiviteter och sporter 

som de har fått utöva. 

Vad ingår i stipendiet?  29 juni—2 juli 
I stipendiet ingår allt ! Logi på Rönneberga, alla måltider, aktiviteter & föreläsningar. 

Totalt 4 st fantastiskt inspirerande/roliga dagar .   

Nyhetsbrev från RÖNNEBERGA KONFERENS April 2015 



 

Kontakta oss 

Ring oss om du vill ha 

mer information om  

sommar campen och  

ansökan. 

Rönneberga Konferens 

Rönnebergavägen 1 

181 90 Lidingö 

08-446 78 00 

sommarcamp@ronneberga.se 

Besök oss på 
www.ronneberga.se/

sommarcamp 

Hur ansöker man och nominerar man 
ungdomar till sommarcampen? 
Formulären för att ansöka om stipendiet för sommarcampen finns att hämta hem på 

vår hemsida www.ronneberga.se/sommarcamp Vi har öppet för ansökningar och 

nomineringar under perioden 1 april till 10 maj 2015. 

Vi ser gärna att ungdomar som kanske inte alltid har/får möjlighet att prova på olika 

sporter eller andra orsaker söker till sommarcampen. Motivera gärna varför just du 

skall vara med... 

Du som förälder inom ägarförbunden, partner eller kund till oss som du tycker  skall 

nomineras eller tilldelas stipendium—ansök via webbsidan. Senast 20 maj  

presenteras aktuella ungdomar som erhåller möjligheten till att träffa likasinnade 

under perioden 29 juni till 2 juli 2015.   Hoppas att vi ses inom kort.. 

 

Rönneberga Konferens 
På Lidingö, bara 20 minuter från Stockholm, ligger Rönneberga. Med närheten till 

det mesta och den natursköna omgivningen är vår konferensanläggning idealisk för 

kreativa möten och konferenser. Hos oss på Rönneberga finner du ett varmt och 

personligt engagemang och härliga sällskapsytor som inbjuder till möten människor 

emellan 

 

Rönneberga Konferens - Vi ger alla en möjlighet att aktivera sig lite speciellt ... 

http://www.ronneberga.se/konferens/

