
 

   

 

 

 

 

  



   

 

 

Välkommen med på Najs 2020! I det här lägerbrevet har vi samlat info om deltagaranmälan, som kör igång 
tisdagen den 14 januari kl. 12!  

Som bilaga i det här utskicket hittar du också ett lägerbrev som ni i kåren kan skicka vidare till era scouter och 
deras målsmän. Ni kan välja att skicka ut brevet som sådant (skriv bara in vem kårens kontaktperson är) eller 
plocka material ur brevet enligt behov.  

Bifogat finns även instruktioner för hur lägeranmälningen görs i Kuksa.  

• Lägertiden för äventyrsscouter (10–12 år) och äldre är onsdag 29.7 – onsdag 5.8 

• Lägertiden för vargungar (7–9 år) är onsdag 29.7 – lördag 1.8  

• Byggläger ordnas söndag 26.7 – tisdag 28.7  

• Rivläger ordnas torsdag 6.8 – fredag 7.8 

• Home Hospitality ordnas onsdag 5.8 - lördag 8.8 

• Lägret hålls på Ahtela ungdomslägercentrum i Sagu, Åboland 

• Lägrets tema är Skärgårdshavet och dess natur och miljö 

 

Anmälan till Najs 2020 för finländska och nordiska deltagare öppnas den 14 januari 2020, klockan 12.00. 

Anmälan sker genom en länk till medlemsregistret Kuksa. Myndiga lägerdeltagare gör sin egen anmälan till 

lägret, målsmän anmäler minderåriga lägerdeltagare med målsmannens login. Sista anmälningsdag för både 

nordiska och finländska deltagare är den 17 mars 2020.  

Anmälningsinstruktioner finns bifogat med detta lägerbrev samt på webbsidan. 

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier i samband med lägeranmälan. Mera information om 
stipendierna hittar du i de bifogade instruktionerna samt på webbsidan. 

Deltagaravgifter för Najs 2020 är följande:  
Långa lägret 29.7-5.8.2020: 200 € 
Korta lägret 29.7-1.8.2020: 115 €  
Dygnsavgift: 35 € 
Barn under 2 år deltar avgiftsfritt  
Barn i åldern 2–7 år betalar en dygnsavgift på 6 €. 
 

 

Observera att deltagaravgiften inte inkluderar deltagarnas transport till och från lägerområdet. Kårerna 
ansvarar själva för att ordnan sina medlemmars transporter. Kom alltså ihåg att boka buss eller annat 
transportmedel i god tid! Ni får i ett senare skede information om vilken tid er kårs buss kan anlända till 
lägerområdet. I det här skedet kan ni alltså ta offert för den dag lägret börjar och slutar och meddela 
bussbolaget om att tidpunkten meddelas i ett senare skede. Mera information och noggrannare tidtabeller 
kommer finnas på hemsidan under fliken “För kårer” och vi kommer också att mejla ut tidtabellerna i slutet av 
maj. 

Ifall kåren har vargungar som inte hämtas från lägrets besöksdag av sina målsmän lördagen den 1 augusti 
behöver kåren fixa transporten hem för dem.  

https://www.scout.fi/nu/najs2020/for-deltagare/anmalan-till-lagret/
https://www.scout.fi/nu/najs2020/for-deltagare/anmalan-till-lagret/#stipendieansokan


   

 

 

Lägrets webbsida: www.najs2020.fi 

Facebook: Najs 2020  

Instagram: @najs2020 

 

Hela staben och lägerkoordinator Philippa Rytkönen svarar gärna på frågor. Du når alla i staben och Philippa 

per mejl på fornamn.efternfamn(at)scout.fi. Philippa når du per telefon på 044 270 0574 och lägerchef Helena 

på 0500 463 209.  

Staben för Najs 2020: 

Helena Federley, lägerchef 

Malin Henriksson, vice lägerchef 

Alex Söderholm, vice lägerchef 

Robert “Bobbis” Lecklin, stabsmedlem med ansvar för resurs 

Jonny Rittinghaus, infrachef 

Anna Åkerman, stabsmedlem med ansvar för personal 

Filip Nyman, stabsmedlem med ansvar för upplevelse 

Annika Rönnblad, stabsmedlem med ansvar för kommunikation 

Maja Löfgren, stabsmedlem med ansvar för program 

Ida Majors, stabsmedlem med ansvar för program 

http://www.najs2020.fi/
https://www.facebook.com/events/1027752384283485/
mailto:fornamn.efternamn@scout.fi

