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Kårinfo II 
Välkommen med på Najs 2020! I det här lägerbrevet har vi samlat info om bland annat den bindande kåranmälan samt 
om hur lägret byggs upp i hamnar. Vi hoppas ni har nytta av lägerbrevet och att ni är lika taggade inför Najs 2020 som 
vi är!  

Najs 2020 i ett nötskal 

 Lägertiden för äventyrsscouter och äldre är onsdag 29.7 – onsdag 5.8 

 Lägertiden för vargungar 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 

 

Bindande lägeranmälan för kårerna 

Tidigare i höstas bad vi er göra preliminära kåranmälningar och nu börjar det vara dags för den bindande kåranmälan. 

Uppdraget “Najs 2020 – kontaktperson" har getts i Kuksa åt den ledare i kåren som ni uppgett i den preliminära 

kåranmälan. Kontaktpersonen har ansvaret över att koordinera kårens lägeranmälan, Najs 2020 kontaktperson är 

den enda som har rättigheter i Kuksa att göra den bindande anmälan. Den bindande kåranmälan pågår mellan 

11.11.2019 och 9.12.2019. 

I den bindande kåranmälan uppger ni ett estimat på antalet deltagare, huruvida ni vill stöda era deltagare ekonomiskt 

och vem eller vilka i er kår som är taggade på lägerkårsuppdrag. Varje kår förväntas anmäla en lägerkårschef 1, en 

lägerkårschef 2, en kapten/10 äventyrsscouter samt en akela/6 vargungar.  

Kaptenens uppdrag går ut på att ansvara för sina äventyrsscouter och se till att lägervardagen fungerar smidigt. 

Kaptenerna ser också till att äventyrsscouterna mår bra och underlättar kårernas samarbete i hamnen. 

 

Akelans uppdrag går ut på att ansvara för sin vargungeflock. Var uppmärksam på att vargungelägret är 29.7-1.8. och 

att akelan förväntas vara med på vargungarnas transport tillbaka hem ifall inte andra arrangemang ordnas som att 

t.ex. föräldrar kommer och hämtar upp sina barn på besöksdagen. Detta kan betyda att akelan eventuellt blir tvungen 

att göra ett avbrott i sitt lägerdeltagande eller enbart delta i vargungelägret. 

Ifall ni i kåren ännu inte är säkra på vilka som antar uppdragen, kan anmälan kompletteras senare på dessa punkter. 

Instruktioner för hur anmälan görs finns som bilaga till detta brev samt på hemsidan under fliken För kårer .  

Underläger = hamnar = NAJS (med nya vänner)! 

Konungsskär, Killingskär eller Kråkskär - i vilken hamn kommer just er kår att bo? På Najs 2020 bor deltagarna i tio 

hamnar; åtta vanliga samt en för explorerscouter och en för familjelägerdeltagare. Alla hamnar på Najs är namngivna 

enligt natur- eller besökshamnar i Skärgårdshavets nationalpark. Hamnindelningen presenteras i ett senare lägerbrev.  

Vi hoppas att ni inom kåren redan nu börjar fundera om det bland era ledare finns någon som skulle passa som hamnbas 

eller vice-hamnbas (dvs. chefer för hamnen). Det är nämligen upp till varje hamn att bland sina ledare utse dessa poster. 

Kårerna får självfallet diskutera sinsemellan, men om ni har frågor om eller förslag på hamnbaser och vicen får ni gärna 

vara i kontakt med underlägercheferna Laura Oksanen (laura.oksanen(at)partio.fi) och Jenny Skrifvars 

(jenny.skrifvars(at)partio.fi). 

https://www.scout.fi/nu/najs2020/for-karer/
mailto:laura.oksanen@scout.fi
mailto:jenny.skrifvars@partio.fi


   

 

 

Uppdraget går i korthet ut på att man tillsammans ansvarar för det praktiska förverkligandet av lägervardagen i 

hamnarna. Tillsammans ser hamnbasen och vicen till att lägervardagen löper smidigt i hamnen, att deltagarna mår bra 

och att feelisen är på topp. De underlättar även kårernas samarbete i hamnen och strävar efter att skapa en 

gemenskapskänsla bland alla i hamnen.  

 

Vill ni understöda era lägerdeltagare?  

Ni kan i kåren välja att hjälpa till med era lägerdeltagares deltagaravgifter. Ifall ni vill använda er av 

understödsfunktionen bör ni fylla i det i Kuksa innan anmälningen för lägerdeltagare öppnas efter årsskiftet. Summan 

dras sedan av från era deltagares deltagaravgifter före fakturan skickas hem. FiSSc fakturerar kåren för den totala 

summan ni valt att understöda era deltagare med under våren. 

Internationella scouter välkomna på läger 

Har ni en vänkår i något nordiskt land? Kom ihåg att bjuda in dem till Najs! En inbjudan har skickats per e-post till alla 
nordiska scoutförbund och till alla vänkårer som ni upgett i den preliminära anmälan (kårens Najs 2020 
kontaktperson som kopia). Till Najs välkomnas, förutom FiSSc:ar, nordiska scouter i spejarscoutålder och äldre. 
Lägret går helt på svenska så alla deltagare ska kunna kommunicera på ett skandinaviskt språk. 

På lägret kommer alla internationella grupper att ha en värdkår från FiSSc som bor i samma hamn. Om ni har en vänkår 
som ni bjuder till Najs, antar vi att ni blir deras värdkår på lägret, men även de som inte själv bjudit in nordiska gäster 
har möjlighet att ställa upp som värd för en internationell grupp. Om era vänkårer är på väg på Najs ska de anmäla sig 
i den preliminära anmälan för internationella deltagare som är öppen 18.11-9.12.  Det kommer senare att skickas ut en 
Webropol-enkät, i vilken er kår kan anmäla sitt intresse för att ställa upp som värd för en internationell kår. 

Home Hospitality 

Alla internationella deltagare kommer också att erbjudas möjligheten att delta i Home Hospitality efter lägret (5-
8.8.2020). Det är inte bara enskilda FiSSc-deltagare som får bjuda hem en eller flera nordiska scouter på Home 
Hospitality, utan det finns också en möjlighet att som kår ta emot en hel nordisk scoutgrupp. Om er kår är intresserad 
av att stå värd för en internationell grupp efter lägret kan ni anmäla ert intresse i webropolen som skickas ut vid en 
senare tidpunkt. Observera att ni då förväntas fixa övernattningsställe för era internationella gäster.  

Lediga uppdrag - både större och mindre 

Förutom minnen för livet och nya vänner erbjuder Najs också en möjlighet åt ledare i att utvecklas som scouter. Kom 
med och förverkliga ett stort läger som ger nya perspektiv på scouting och nya upplevelser för alla deltagare! 
Uppmuntra gärna era kårmedlemmar att söka olika uppdrag. En del uppdrag kräver inte scoutbakgrund. Kanske ni har 
en aktiv förälder eller kompis som kan komma med och göra Najs? Mera information finns på webbsidan 
www.najs2020.fi 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Följ oss på sociala medier! 

Lägrets webbsida: www.najs2020.fi 

Facebook: Najs 2020  

Instagram: @najs2020 

 

Har du frågor? 

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

på fornamn.efternamn(at)scout.fi. Philippa når du per telefon på 044 270 0574 och lägerchef Helena på 0500 463 209. 

Ryck oss gärna i ärmen då vi ses på andra scoutevenemang – du känner igen oss på de gula Najs-hupparna!  

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, stabsmedlem med ansvar för basservice 

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 

Det här blir Najs!  

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

