
Utegruppen





Verksamhet
Utegruppen planerar och förverkligar kurser med UTE tema

❏ Grundkurser: UTE 1, UTE 2 och UTE 3. I stigande svårighetsgrad

❏ Rekommendationen är att gå kurserna i ordning, men absolut inget 

måste

❏ Temakurser: UTEgourmet, UTEfjäll, UTEpaddel...

❏ Utbildningar: Ut(e)bildning och Grundutbildning som vandring, i 

samråd med utbildningsgruppen

❏ Beställningskurser

❏ UTE 1 ordnas som beställningskurs 2-3 gånger per år där kursinnehållet 

anpassas enligt kåren/kårerna

❏ Andra kurser enligt överenskommelse

❏ Kursplatserna väljs enligt ett roterande system



Hitta sanningen i tillvaron

På Grundutbildning som vandring

Helvetinjärvi

9-13.5



Grundutbildning som vandring
❏ Lär dig ledarskap och att ta hand om dig själv och din patrull, 

samtidigt som  du får uppleva natursköna Helvetinjärvi nationalpark

❏ 4 dagars vandring med 3 hela vandringsdygn

❏ Sista anmälningsdag 15 april

❏ För dig som:

❏ Sitter på föreläsningar till vardags

❏ Har skjutit upp grundutbildningen redan länge

❏ Vill träffa nya vänner

❏ Vill ut i skogen

❏ Grundutbildning som vandring är till för alla!



Grundutbildning som vandring
Det är inte innekursen utomhus

Helvetinjärvi
9-13.5



Kurser och evenemang

❏ Kurser under år 2018:
❏ (10-11.2 UTE 1 i Pargas)

❏ 17-19.8 UTE 3 i Österbotten

❏ 7-9.9 UTE 123 i Backgränd “Gräddknalln’”, Karis

❏ 28-30.9 UTE 2 i Nagu

❏ 9-11.11 UTE 2 på Åland

❏ Planerade kurser för år 2019
❏ UTE 1 (Österbotten, februari)

❏ FiSScfjäll VI (Kåtan, juni)

❏ Utepaddel (Österbotten, augusti)

❏ Ut(e)bildning (september)

❏ UTE 2 (Ruovesi, september)





Uteinstruktörer

● Kontakt mellan Ute-

gruppen och kårerna

● Stöder i UTE-relaterad 

verksamhet

● Besvarar frågor gällande:

○ beställningskurser och 

andra kurser

○ Utrustning

○ tips och trix för kårens 

egna uteverksamhet



Kontakta Utegruppen

Ordförande: Petra Lapela (petra.lapela(a)scout.fi)

Vice ordförande: Dennis Saxén (dennis.saxen(a)scout.fi)

Uteinstruktörer:

Åland och Sydvästra Finland – Henrik Lampinen (henrik.lampinen(a)scout.fi)

Västra Nyland – Jonas Eklund (eklund.m.jonas(a)gmail.com)

Helsingfors och Östra Nyland – Henrik Wallén (henrik(a)iki.fi)

Österbotten - Kim Backlund (backlundkim(a)gmail.com)




