
Stöd till
evenemang

Program-
utveckling

Stöd till
kårteam

Programgruppen 
gör:

Spejardagar 
och Megaexplosioner:
rekryterar, handleder staber, 

utvärderar , utvecklar

Vargunge- och 
äventyrsscoutevenemang, 
tävlingar: stöder coacher och 
programchefer med sakkunskap 

och material

Programsatsningar, 
programuppdaterin

gar, material 
åt kårer och 

kårteam

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
För att kårerna ska få allt detta så behövs det folk som hjälper tillFramförallt material som kårerna kan använda "till vardags" har efterlysts under ringrundan i våras.Programgruppens lediga uppdrag finns på UppdragsbörsenEvenemangsinstruktör: handledning av evenemang, utvärdering och rekryteringProgramutvecklare: utveckling och översättning av programmaterialKårteamsinstruktör: stöd åt kårteam gällande programrelaterade saker



Stora häftiga grejer på kommande:

• 100% Ute; roverscout- och ledardagar
• Roverway 2018



100%



Rover- och Ledardagarna
27-29.10.2017
Var?
Utterö lägergård i 
Sundom, Vasa

Foto: Henrik Wallén



100% UTE???
Jo, vi är ute hela tiden! Så passa på 
att packa med dej utrustning enligt
det. MEN - misströsta ej - vi har 
förberett oss på olika väder. 

… också på natten???
Jo, ifall du tycker det är en bra idé! 
Men för dej som vill sova inomhus
finns det stugor att sova i. Du 
meddelar hur du vill sova i samband 
med anmälan. Foto: Yvonne Sandström



Gör som Andy – ta med dej din egen hängmatta eller ditt tält!

Foto: Henrik Wallén



PROGRAM
 Bivackering och grillning på fredag fr.o.m kl.20
 Programpassen kör igång på lördag morgon 
– se kompassen!
 Du kan delta i 2 pass

+ MORGONYOGA i det blå

+ gemensamt program mitt 

på dagen och på kvällen

 Bastu och lägerbål på lördag kväll
 Förbundets höstmöte på söndag



Men...
…det är ju så långt från södra Finland!
Nejnej, inte egentligen! Vi ordnar gemensam transport från olika ställen, och 
bussresan tillsammans med goda vänner går ju i ett nafs!

…jag är rädd för regn…
Hör du till de som smälter då det regnar? Förutom att regnstället är din bästa 
kompis kommer vi att ha en stor UTEhangar att hänga under.

…får jag ta med min kompis?
Japp! Icke ännu scouter är varmt välkomna.



Länken till anmälan
hittar du på: 
• evenemangets sida på 

scout.fi under Händelser
• Facebook



Frågor!?
Ingen panik, följande personer hjälper dej:

KOORDINATOR Anki Bender: ann-
katrin.bender@scout.fi /050 5405 067

STABSCHEF Elin Sundqvist: elin.sundqvist@scout.fi 
/044 2649 375

All information finns också till hands på evenemangets 
sida på scout.fi  ”Händelser”.



Titta igenom 
programkatalogen 
och låt dej 
inspireras!



Stora häftiga grejer på kommande:

• 100% Ute, roverscout- och ledardagar
• Roverway 2018





Roverway 2018 
i Nederländerna 23.7-2.8

Stigar: några 
dagar långt 
äventyr i 
värdlandet 
tillsammans med 
40-50 andra 
scouter

Läger: 
gemensamt läger 
för alla ca 3000 
deltagare

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Roverway är ett internationellt evenemang som består av två delar:1. stigar där man tillsammans med en liten grupp upplever något i värdlandet i några dagars tid (allt från naturupplevelser i nationalparker till urbana äventyr i storstaden)2. ett läger för alla ca 3000 deltagare 



Roverway 2018 
i Nederländerna 23.7-2.8

Målgrupp: 16-22-åringar är med som deltagare; äldre scouter deltar i serviceuppdrag (IST).

Pris: Roverway kostar 600€ för deltagare och 450€ för IST:ar (+ resekostnader)

Anmälning: senast 30.9.2017 i Kuksa

Info: roverway.partio.fi – eller google Roverway 2018 för andra sidor

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Målgrupp: 16-22-åringar är med som deltagare; äldre scouter deltar i serviceuppdrag (IST).Pris: Roverway kostar 600€ för deltagare och 450€ för IST:ar (+ resekostnader). Stipendier kan sökas för deltagaravgifter. Kolla http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/.Anmälning: senast 30.9.2017 i KuksaInfo: roverway.partio.fiFacebook, youtube, andra webbplatser: googla "roverway 2018“Fråga:Finns det intresse för ett forum (t.ex. En Facebook-grupp) för FiSScar påväg till Roverway?



Evenemang i kårteam

• Vargunge- och äventyrsscoutevenemang och tävlingar ordnas inte
längre i FiSSc:s regi, utan tanken är att kårteamen enligt intresse och
resurser; ensamma eller i samarbete med andra kårteam, ordnar
evenemangen.

• Programgruppen hjälper till med: materialpaket, expertis och
konsulthjälp

• Kansliet (Gunzi) kan hjälpa till med: budgeteringstips, 
anmälningssystem, infoutskick, tidigare materialpaket…

• Hur får vi hjälp? Kontakta till exempel din kårs coach eller Gunzi på
kansliet.
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