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Stora Kornö är ett gammalt fiskeläge och en mycket naturskön ö som ligger i 

yttersta havsbandet, i den bohuslänska skärgården, en halvtimmes båtfärd från 

Lysekil.

Varje sommar sedan 1965 anordnar Friluftsfrämjandet läger med segling och 

friluftsliv på Stora Kornö. Tillsammans med många ledare seglar vi bl.a. på hajk 

och sover då i tält, vindskydd eller under bar himmel, lagar maten på stormkök 

eller över öppen eld. Vi seglar ”Giggen” en säker båttyp som är speciellt anpassad 

till en verksamhet som vår. Den har storsegel, fock och spinnaker och kan seglas 

av alla åldrar.

Lägergården som är ett av öns f.d. skolhus, omfattar drygt 40 bäddar i 

flerbäddsrum. Alla rum är enkelt men funktionellt inredda. I huset finns också 

bl.a. matsal, samlingssal och den enda kiosken på ön. Lägergården är handikapp-

anpassad och verksamheten är allergivänlig.

Verksamheten sker i sam- 
arbete med:

FAMILJE/VUXENLÄGRET ger familjer/vuxna, med eller utan barn, grundkunskaper i segling 

och friluftsliv. Inga förkunskaper krävs.

NYBÖRJARLÄGER ger dig, mellan 10-14 år, grundkunskaper i segling, navigation, friluftsliv 

och naturkunskap. Inga förkunskaper krävs.

FORTSÄTTNINGSLÄGER ger dig, som är 11-15 år, fördjupade kunskaper inom det du lärde 

dig på nybörjarlägret.

UNGDOMSLÄGER/LÅNGSEGLING är lägret för dig som är 14-17 år och kanske varit på 

nybörjar- eller fortsättningsläger innan, men du är även välkommen utan speciella förkun-

skaper. Vi anpassar seglingen till gruppen. Efter några förberedande dagar på lägergården 

seglar vi iväg, övernattar i tält och vindskydd på olika öar och lagar vår egen mat.

Friluftsfrämjandet Stora Kornö

Slaggatan 16, 79170 Falun

Tel: 0705-938533

E-post: stora-korno@friluftsframjandet.se 

Web: www.friluftsframjandet.se/storakorno 

Missa inte att vi även finns på Facebook, gilla gärna!

alla åldrar, dock lägst 5 år

11-15 år

11-14 år

11-15 år

10-13 år

14-17 år

25-30 juni

2-10 juli 

12-19 juli

21-28 juli 

30 juli-5 aug

7-14 aug 

4500:-* 

5400:- 

4800:- 

4800:- 

4200:-

4800:- 

Familje/Vuxen, 6 dagar 

Fortsättning, 9 dagar

Nybörjare, 8 dagar 

Fortsättning, 8 dagar 

Nybörjare, 7 dagar 

Ungdom/långsegling, 8 dagar

Alla priser inkluderar 800 kr i anmälningsavgift samt helpension, båtar, frilufts-utrustning 

och instruktörer.

*Barn upp till 16 år halva priset, 500:- i anmälningsavgift, 

gäller endast familje/vuxenläger.
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