
 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 

Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  info@partio.fi  www.partio.fi 
 

FISSCFJÄLL VI – INFO TILL KÅREN 
8-16.6.2019, MUONIO, LAPPLAND 
 
Hej scoutledare! 
 
Ett antal spejarscouter från er kår har anmält sig till FiSScFjäll VI - super att de är med! Med på lägret 
har vi 80 scouter och ca 20 ledare, fantastiskt! Planeringen för lägret framskrider fint - programmet tar 
form och vandringsmenyn planeras för fullt. Veckan kommer, som alla förhoppningsvis vet att bestå av 
vandring, men också en del annat roligt program som forsränning och lågerbål! 
   
 
Förhandsuppgifter: 
Spejarscouterna som deltar kommer att behöva hjälp med att förbereda sig för lägret och där 
hoppas vi att ni i kåren kan hjälpa till. 
 
Deltagarna behöver med sig utrustningspaket från kåren med den gemensamma utrustningen. 
Hjälp er kårs deltagare att samla ihop det material de behöver. (Längre ned finns lista på 
materialet samt lista på hur mycket material som varje kår ska skicka med.  
 
Vi hoppas att alla som deltar går en liten testvandring med full utrustning för att prova hur det 
känns att använda vandringsskorna och bära på en rinka. Detta kan ordnas som en endagshajk 
eller varför inte ett veckoslut; med kåren eller spejarscouten med familj!  

 
Utrustning 
Till lägret kommer deltagarna att behöva gemensam utrustning som är utöver vanlig 
lägerutrustning. Vi ber dig hjälpa scouterna med att samla ihop det material som de behöver för 
lägret. Deltagarna kommer att vara indelade i matlag på ca tre personer och varje matlag ska ha 
med sig gemensam utrustning. 
 
Per matlag behövs ett utrustningspaket bestående av: 

- Stomkök + brännare (gasbrännare om möjligt) 
- Bränsle till stormköket (2 x 450g gasflaska / 2 x 1 l marinolflaska) 
- Vandringstält 
- Eldpåse (tändstickor och tände) 
- Skärbräde, slev, osthyvel 
- Första hjälpen förbackning innehållande: 

o Skavsårsplåster 
o Handdesinfektionsmedel 
o Första förband 
o Plåster och desinfektionsmedel 
o Sporttejp 
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Ansvaret att skicka med gemensam utrustning är fördelat mellan kårerna utgående från antal 
deltagare enligt följande (ifall din kår inte finns nämnd i listan så betyder det att ni inte ansvarar 
för något utrustningspaket): 
 

Kår 
Antal 

utrustningspaket 

Finströms Sjöscouter 1 

Flickscoutkåren Åbo Vildar 2 

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna 1 

Grankulla Scoutkår 1 

Helsingfors KFUK/M Scouter 1 

Ingå Scouter 1 

Karis Flickorna 2 

KFUM:s Scouter Kamraterna 1 

Kimito Sjöscouter 1 

Nedervetil Scoutkår Vägvisarna 1 

Nordsjö Skogsriddare 1 

Pedersörenejdens Korsbärare 1 

Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare 1 

Scoutkåren MuHö 1 

Scoutkåren Pojkarna 1 

Scoutkåren Tre Björkar 2 

Scoutkåren Vasa Korsfararna 2 

Sjöscoutkåren Stormfågeln 1 

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna 2 

Sjöscoutorganisationen Fribytarna 1 

St. Simons Sjöfararna 1 

Södrik Stigfinnare 1 

Östersundom Scouter rf 1 
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Övrigt 
Klicka gärna in på lägrets hemsida för att läsa all info som skickats ut och påminn gärna 
scouterna om inlägget om fjällvandring och FiSScFjäll i förra Scoutposten! 
Lägrets hemsida: www.scout.fi/fisscfjall2019  
 
KONTAKTPERSONER: Ifall du har frågor kan du gärna vända dig till: 
lägerchef Alexander Wennström: c.j.a.wennstrom@gmail.com  / 050 439 4833  eller 
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 
Hör gärna av dig ifall det är något du eller scouterna undrar! 
I väntan på sommarens läger! 
 
Hälsningar, 
Staben 
 
 


