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Kom med som ledare på

FISSCFJÄLL
8-16.6.2019, MUONIO, LAPPLAND
FiSScFjäll är ett vandringsläger i Lappland för spejarscouter födda 2006 eller tidigare, och för
kompisdeltagare (dvs. ungdomar i samma ålder som inte ännu är scouter).
Vi kommer att inleda lägret vid Kåtan, de svenskspråkiga scouternas stockstuga som ligger i Muonio
kommun, just söder om Pallasmassivet. Sedan beger vi oss iväg på en vandring i Pallasfjällen. Vi
kommer att bära all utrustning, mat och tält som vi har med oss.
Lägret kommer att delas upp i underläger, som vandrar längs egna rutter. Lägerledarna vandrar i
underlägerna tillsammans med scouterna.

FiSScFjäll förverkligas inte utan ett ledargäng. Vill DU komma med och möjliggöra FiSScFjäll VI?

TIDTABELL:
FiSScFjäll ordnas alltså lördag 8 - söndag 16.6.2019 Den exakta restidtabellen är inte fastställd,
men deltagarna uppmanas räkna med en extra dag för resor i båda ändorna. (Vi anpassar
tidtabellen så att ålänningar som slutar skolan 7.6 säkert hinner med.)

TRANSPORT:
En del stabsmedlemmar kommer att åka upp till Kåtan med bilar. För de övriga ledarna ordnas
transporten antingen i dessa bilar, eller tillsammans med deltagarna i abonnerade bussar
och/eller tåg. (Resrutt och färdmedel bestäms efter sista anmälningsdag då vi vet varifrån
deltagarna kommer.)

DELTAGARAVGIFT:
För ledare kostar det 60 € att delta i FiSScFjäll (deltagaravgift för spejarscouterna: 120 €) Som
ledare behöver du inte betala för din resa till och från FiSScFjäll.
Avgiften betalas med en räkning som du får i samband med lägerbrevet som skickas ut i slutet av
april.

ANMÄLNING:
Vi är tacksamma om också ledarna anmäler sig senast 31.3.2019. Anmälningen sker med den
elektroniska blanketten som du hittar på www.scout.fi/fisscfjall2019 . Som ledare har du
sommarjobbsgaranti, dvs. ifall du efter att du anmält dig till FiSScFjäll får ett sommarjobb som
gör att du blir tvungen att avanmäla dig från lägret, så kan du göra det fram till 15.5.
Bortsett från sommarjobbsgarantin är anmälningen bindande från och med 31.3. Ifall du får
förhinder och inte kan delta i evenemanget bör du annullera ditt deltagande till
programkoordinatorn (kontaktuppgifter nedan) så fort som möjligt. Annullerar du ditt
deltagande senare än 30 dagar före evenemanget utan giltig orsak (t.ex. sjukdom) bör du ändå
betala halva deltagaravgiften. Annullerar du ditt deltagande senare än en vecka innan
evenemanget utan giltig orsak bör du betala hela deltagaravgiften.

MER INFORMATION?
LÄGERBREV: I slutet av april skickas ett lägerbrev ut till alla anmälda. Lägerbrevet innehåller
närmare information om transporter och tidtabeller, om programmet på lägret, om vad du ska
packa med dig och om sådant som är bra att tänka på inför ett vandringsläger.
PÅ NÄTET: På www.scout.fi/fisscfjall2019 hittar du den mest aktuella informationen om lägret.
KONTAKTPERSONER: Ifall du har frågor kan du gärna vända dig till:
stabschef Alexander Wennström: c.j.a.wennstrom@gmail.com / 050 439 4833 eller
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

FiSScFjäll arrangeras i samråd med SFV.

