
 

   

 

 
 

 
 

 

KÅRPOSTEN 
NAJS 2020 

  



 

Det blir Najs 2020!  
Välkommen med på Najs 2020 – nästa sommars absoluta höjdpunkt! Förbundslägret Najs 2020 ordnas 29.7-
5.8.2020 i Ahtela.  Följ med på hemsidan www.najs2020.fi för att hänga med i lägersvängarna!  

Bindande lägeranmälan för kårerna pågår för fullt 
Den bindande anmälan för kårer är igång och pågår fram till 9.12.2019. Det är upp till Najs 2020-
kontaktpersonen i kåren att göra den bindande kåranmälan i Kuksa.  

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. 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 på hemsidan under fliken För kårer .  

Och visste du att kåren kan använda sina intäkter från sina sålda adventskalendrar till att t.ex. täcka utgifterna för 
transporten till lägret? Läs mer om hur kåren kan stöda sin deltagare ekonomiskt på hemsidan.  

Deltagaravgifterna för Najs 2020 
Deltagaravgifter för Najs 2020 har nu klarnat och är fastslagna enligt följande:  

Långa lägret 29.7-5.8.2020 200 € 
Korta lägret 29.7-1.8.2020 115 €  
Dygnsavgift 35 € 
Barn under 2 år får delta avgiftsfritt  
Barn i åldern 2-7 år betalar en dygnsavgift på 6 €. 

 
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 
senare under hösten på hemsidan.  

Lediga uppdrag - både stora som små 
Förutom minnen för livet och nya vänner erbjuder lägret också en möjlighet för ledare att prova på nya saker. Det 
finns fortfarande flera lediga uppdrag både för chefer och för baser. Mera information finns på 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 staben och Philippa per mejl 
på najs2020(at)scout.fi. Ryck oss gärna i ärmen då vi ses på andra scoutevenemang – du känner igen oss på de 
gula Najs-hupparna!  
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