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Kårinfo III 
Välkommen med på Najs 2020! I det här lägerbrevet har vi samlat info om bland annat den bindande 
kåranmälan samt om den kommande anmälningstiden för deltagare som kör igång efter årsskiftet. 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 kåranmälan pågår till 9.12 

Ännu hinner ni göra den bindande kåranmälan! Den bindande kåranmälan för finländska kårer pågår fram 
till 9.12.2019 och det är Najs 2020 –kontaktpersonen som gör den bindande kåranmälan i Kuksa. 

I den bindande kåranmälan uppger ni ett estimat på antalet deltagare, huruvida ni i kåren vill stöda era 
deltagare ekonomiskt och vem eller vilka i er kår som är taggade på lägerkårsuppdrag. Varje kår behöver 
anmäla åtminstone en lägerkårchef. Utöver det förväntas kåren anmäla en kapten/10 äventyrsscouter samt 
en akela/6 vargungar, men ifall ni i kåren ännu inte är säkra på vilka som antar uppdragen, kan anmälan av 
de här ledarna kompletteras senare på dessa punkter, också efter deadlinen för den bindande kåranmälan. 

Uppdraget som lägerkårchef 1 & 2 har är att se till att er kårs deltagare och deras målsmän får rätt information 

inför Najs. När en person blir lägerkårchef kan man automatiskt via Kuksa skicka e-mail till alla kårens 

deltagare/målsmän. Man kan bra ha ett annat uppdrag vid sidan om att vara lägerkårchef! Det räcker att varje 

kår utnämner en lägerkårchef, men det går också bra att anmäla två stycken. Den av alla lägerkårchefer 

som sedan utnämns till hamnbas för hela hamnen har ett större ansvar i att koordinera hamnen på 200 pers. 

Om man vill bli hamnbas så rekryteras dessa bland lägerkårcheferna, så om någon i er kår vill vara hamnbas 

ska de anmäla sig som lägerkårchef och meddela om sitt intresse till underlägerscheferna Laura eller Jenny 

per e-mail, läs mer längre ner i brevet. 

 

Deltagaranmälan kör igång 14.1.2020 

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

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

vårdnadshavare anmäler minderåriga lägerdeltagare. Sista anmälningsdag för både nordiska och finländska 

deltagare är 17 mars 2020.  

Närmare information om anmälningen kommer finnas på hemsidan samt i nästa lägerbrev för kåren, som 

skickas ut andra veckan i januari.  

 

Deltagaravgifter 

Deltagaravgifter för Najs 2020 har klarnat och är fastställda enligt 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 €. 

 



   

 

 

Hamnindelningen är klar - och den är NAJS! 

Var inte missnöjd med din lott -  

 livet på NAJS kommer att bli flott! 

Som ni antagligen märkt, så är hamnindelningen äntligen klar! Efter flera (s)vettiga diskussioner och mycket 

pusslande av både önskemål och regional spridning kan vi glatt konstatera att alla torde vara lika 

(miss)nöjda. Vi hoppas på att denna indelning kommer att bidra till nya scoutbekantskaper, flera samarbeten 

och roliga minnen! Hamnindelningen hittar ni på vår hemsida.  

Till näst är det dags för kårerna i varje hamn att tillsammans välja ut två lämpliga hamnbasar, som alltså 

ansvarar för att leda hamnarna under lägret. Kom med i det bästa lägerteamet – vi utlovar många mutor och 

ännu flera dåliga juttun – alltid i kombination med ett gott skratt. Maila oss om detta låter som uppdraget för 

dig! 

Laura, laura.oksanen@scout.fi 

Jenny, jenny.skrifvars@partio.fi  

 

Nordiska scouter välkomna på läger 

Har ni redan bjudit in er nordiska vänkår till Najs? Om inte, gör det nu! Preliminära anmälan för nordiska 
grupper har redan öppnat och stänger 9.12. Nordiska scouter i spejarscoutålder och uppåt är välkomna till 
Najs.  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. Er kår kan anmäla 
sitt intresse att ställa upp som värd för en internationell grupp, genom att fylla i en Webropol-enkät. Länken 
till enkäten skickas till kårens Najs 2020 –kontaktperson som har utnämnts i Kuksa. 

Har ni frågor om internationella deltagare på lägret kan ni vända er till internationella chefen Isabelle Spiby, 
isabelle.spiby@scout.fi. 

Home Hospitality 

Alla internationella deltagare kommer 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 samma webropol 
som nämndes ovan. Observera att ni då förväntas fixa övernattningsställe för era internationella gäster. 

Följ oss på sociala medier! 

Lägrets webbsida: www.najs2020.fi 

Facebook: Najs 2020  

Instagram: @najs2020 

 

God jul från staben!  

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.  

God jul och gott nytt år önskar hela lägergänget - 2020 blir Najs!  

https://www.scout.fi/nu/najs2020/for-karer/hamnindelning/
mailto:laura.oksanen@scout.fi
mailto:laura.oksanen@scout.fi
mailto:jenny.skrifvars@partio.fi
http://www.najs2020.fi/
https://www.facebook.com/events/1027752384283485/
mailto:fornamn.efternamn@scout.fi


   

 

 

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 

Det här blir Najs!  


