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Det blir Najs 2020!  
Välkommen med i lägergänget! Sommarens höjdpunkt i år kommer utan tvekan bli förbundslägret Najs 2020 och nu är 
deltagaranmälan äntligen igång. Följ med på hemsidan www.najs2020.fi för att hänga med i lägersvängarna.  

Deltagaranmälan är öppen tills 17.3 
Anmälan till Najs 2020 har öppnat och man kan anmäla sig ända till 17.3 klockan 23.59. Anmälan sker via 
medlemsregistret Kuksa. Myndiga lägerdeltagare gör sin egen anmälan, vårdnadshavare anmäler minderåriga 
lägerdeltagare. Instruktioner hittas på webbsidan. Dessutom finns ett färdigt lägerbrevsbotten, som kan skickas ut till 
kårens medlemmar och målsmän. Också lägerbrevsbottnet finns på webbsidan. Obs! Fyll i kårens kontaktperson i brevet 
innan ni skickar ut det till era medlemmar!  

Najs för alla - välkommen kompisdeltagare!  
Kompisdeltagare och personer som vill prova på scouting är varmt välkomna med på lägret. Anmälningen sker via Kuksa. 
Kompisdeltagare behöver inte ha Scout-ID för att kunna anmäla sig. Läs mer på webbsidan.  

Scoutledare – ta din kompis som inte ännu är scout med på Najs! Storläger är det bästa sättet att pröva på scouting.  

Kårer - visst ber ni era scoutföräldrar med på läger? 
Också föräldrar är välkomna med på Najs 2020! Föräldrarna behöver inte ha scoutbakgrund, det räcker att de är ivriga att 
hänga med på scoutläger. Föräldrarna kan ha uppdrag i lägerkåren som t.ex. akelor eller andra uppdrag i 
lägerorganisationen, t.ex. inom infra eller säkerhet. Kom ihåg att berätta om den här möjligheten för era scoutföräldrar 
och betona att det ofta räcker med rätt inställning och öppet sinne. Föräldrarna anmäler sig precis som deltagarna via 
Kuksa (klicka på länken “Om du inte är scout, anmäl dig här”). 

Sommarjobbsgaranti för ledare 
Ledaranmälningen till Najs 2020 görs även den via Kuksa och är öppen fram till 17.3. Påminn gärna kårens ledare om 
anmälningen och sommarjobbsgarantin.   

Najs 2020 sommarjobbs-, semester- och värnpliktsgaranti är i kraft till 31.5.2020. Garantin berättigar ledare, som på 
grund av sommarjobb eller övriga semesterarrangemang inte får ledigt från sitt arbete, att avboka sitt lägerdeltagande 
utan att betala deltagaravgift. Sommarjobb och semestergarantin gäller för deltagaren och deltagarens 
familjelägerdeltagare (0–6 åringar) och deltagarens sambo/make/maka. För att avboka lägerdeltagandet behövs ett intyg 
från arbetsgivaren.  

Information om anmälan till bygg- och rivläger kommer senare på våren.  

Nappa roligt lägeruppdrag 

Storläger betyder fantastiska upplevelser men också chansen att utmana sig själv med ett lägeruppdrag!  Det finns 
fortfarande flera lediga uppdrag - läs mer på webbsidan och välj bland de intressanta och roliga uppdragen.   

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. Lättast når du staben och Philippa per mejl på 
najs2020(at)scout.fi. Man kan också gärna rycka oss i ärmen på olika evenemang –  
du känner igen oss på de gula Najs-tröjorna!  
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