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Kårinfo I 
Välkommen med på Najs 2020! I det här lägerbrevet har vi samlat info om nästa sommars höjdpunkt, FiSSc:s 
förbundsläger Najs 2020. Vi hoppas att ni har nytta av materialet och att vi ses nästa sommar! 

Förutom minnen för livet och nya vänner erbjuder Najs också en möjlighet åt ledare i förbundet att utvecklas som 
scouter. Kom med och förverkliga ett stort läger som ger nya perspektiv på scouting och nya upplevelser också för 
roverscouter och vuxna. Uppmuntra gärna era kårmedlemmar att söka olika lägeruppdrag. Mera information finns på 
webbsidorna www.najs2020.fi och längre ner i lägerbrevet.  

Najs 2020 

 Lägertiden för äventyrsscouter och äldre är onsdag 29.7 – onsdag 5.8 

 Vargungarna deltar onsdag 29.7 – lördag 1.8  

 Byggläger ordnas söndag 26.7 – tisdag 28.7  

 Rivläger ordnas torsdag 6.8 – fredag 7.8 

 Lägret hålls på Ahtela ungdomslägercentrum i Sagu, Åboland 

 Lägrets tema är Skärgårdshavet och dess natur och miljö 

Anmälan och deltagaravgift 

Alla kårer gör en preliminär kåranmälan via Webropol. Varje kår gör det här genom en individuell länk till 

anmälningsformuläret, som fås via e-post inom kort. Deadline för den preliminära kåranmälan är 13.10.2019.  Vi 

uppmuntrar alla kårer att göra sin preliminära anmälan så fort som möjligt. I den preliminära kåranmälan finns det 

också möjlighet att önska 1–3 kårer som ni vill bo i samma hamn (=underläger, men kallas för lägerkår i Kuksa) med. 

Det kan vara bra att redan nu diskutera med de kårer ni vill ha i hamnen. 

Redan nu kan kåren i Kuksa ge uppdraget “Najs 2020 – kontaktperson" åt den ledare i kåren som tar sig an ansvaret 

att koordinera kårens lägeranmälan. Kontaktpersonen får sedan rättigheter i och med uppdraget till 

storlägeranmälan i Kuksa. Senare i höst är det kårens Najs 2020-kontaktperson som gör en bindande lägeranmälan 

för kåren i Kuksa. Den bindande kåranmälan görs 11.11-9.12.2019 i Kuksa.  

Myndiga lägerdeltagare gör sin egen anmälan till lägret, vårdnadshavare anmäler minderåriga lägerdeltagare. 

Anmälan för lägerdeltagare öppnas i januari och sista anmälningsdag för deltagare är 15 mars 2020.  

Kårerna får information om lägrets deltagaravgift i oktober. Kårerna kan ändå räkna med att lägeravgiften för hela 
lägret kommer röra sig runt 200 euro.  

Det finns möjlighet för deltagare på Najs att ansöka om stipendium för att täcka en del av lägeravgiften. 
Stipendieansökan görs i samband med lägeranmälan.  

Najs också för vargungar!  

Lägertiden för vargungar är från onsdag 29.7 till besöksdagen på lördag 1.8. Vargungarnas grundenhet på lägret är 
den egna kullen, det vill säga ungefär 6 vargungar från den egna kåren som leds av samma akela under hela lägret. 
Vargungarna bor i hamnen med sin egen kår. Vi strävar efter att göra avstånden så korta som möjligt för vargungarna 
och minimera förflyttningar genom att servera frukost och kvällsmål i den egna hamnen.  
 



   

 

 

Vargungeprogrammets tidtabeller möjliggör flexibilitet så kullen kan anpassa schemat efter behov och ork enligt 

akelans omdöme. Akelan hjälper till med att dra programmet för sin egen kull i programdalarna. Vargungarna 

erbjuds också en lekpark, ett eget lägerbål, alternativt program under uppbyggnaden av lägret och program som går 

att göra i hamnen under valfri tidpunkt. Akelorna erbjuds stöd av hamnakelor och en ledig kväll. Hoppas ni vill 

erbjuda era vargungar möjligheten att uppleva förbundsläger!  

Uppdrag på lägret 

Najs 2020 har lediga chefsuppdrag inom flera delområden. Gå in och kika vad uppdragen har att ge dig och kontakta 
gärna den stabsmedlem som nämns vid respektive uppdrag om du har frågor eller om du vill visa ditt intresse för 
något av uppdragen. I de olika chefsuppdragen ingår utöver det som nämns för respektive uppdrag även 

 deltagande i chefsträff(ar) 

 kommunikation internt i lägerorganisationen och en viss mängd extern marknadsföring 

 den tidsanvändning som du anser dig behöva för att göra ett gott arbete inför, under och efter lägret 
(material till lägrets slutrapport) och samarbete med de övriga delområdenas team. 

Du kan ansöka om ett uppdrag genom en friformig ansökan till den stabsmedlem som nämns i 
uppdragsbeskrivningen. De lediga uppdragen hittar du på lägrets webbplats, www.najs2020.fi.  

Hur kan er kår dra nytta av Najs 2020? 

Det finns en möjlighet att avlägga sitt projekt inom grundutbildningen för scoutledare i kombination med ett 
uppdrag på Najs 2020. Ta kontakt med staben för din kurs och kom överens om hur du kan genomföra din 
ledarskapsövning. Kontakta kursstaben eller utbildningskoordinatorn per mail kansliet@scout.fi för mera 
information. 
 
Najs erbjuder program för alla åldersgrupper och detta är en ypperlig chans att få med blivande scouter i din kår. 
Lägret kan också ses som en chans att locka tillbaka scouter som dragit sig tillbaka från verksamheten. Fundera 
redan nu på hur ni kan få med tidigare aktiva scouter både före och efter Najs 2020. 

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@scout.fi. Philippa når du per telefon på 044 270 0574 och lägerchef Helena på 0500 463 209. 

Det går förstås också att rycka oss i ärmen på evenemang. 

Staben för Najs 2020: 

Helena Federley, lägerchef 

Malin Henriksson, vice lägerchef 

Alex Söderholm, vice lägerchef 

Robert “Bobbis” Lecklin, resurschef 

Jonny Rittinghaus, basservicechef 

Anna Åkerman, personalchef 

Filip Nyman, upplevelsechef 

Annika Rönnblad, kommunikationschef 

Maja Löfgren, programchef 

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


   

 

 

Ida Majors, programchef 

 

Det här blir Najs!  


