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Välkommen på FiSScFjäll! 
  

FiSScFjäll är ett vandringsläger i Lappland för spejarscouter födda 2008 eller tidigare, och för 
kompisdeltagare (dvs. ungdomar i samma ålder som inte ännu är scouter). Det är alltså lägret för 
dig som vill vandra och se Lappland.   
 

Vi kommer att inleda lägret vid Kåtan, de svenskspråkiga scouternas stockstuga som ligger i 
Muonio kommun, just söder om Pallasmassivet.  Sedan beger vi oss iväg på en vandring i 
Pallasfjällen. Vi kommer att bära all utrustning, mat och tält som vi har med oss.  
 

Lägret kommer att delas upp i underläger, som vandrar längs egna rutter. Lägerledarna vandrar i 
underlägerna tillsammans med scouterna.  
 

Under lägret:  
● vandrar du i Pallasfjällen (800 möh)  
● får du också delta i annat äventyrligt program  
● lär du dig kocka din egen mat i vildmarksförhållanden  
● får du njuta av fina utsikter i fjällen  
● får du bekanta dig med Kåtan  
● får du träffa ungdomar från hela svenskfinland  

 



 

FiSScFjäll ordnas alltså onsdag 9 – torsdag 17.6.2021. Tid för resor är inberäknat.  

 

Vi kommer att åka upp till Kåtan med abonnerade bussar. Resrutt och tidtabell bestäms 
efter sista anmälningsdag då vi vet varifrån deltagarna kommer.  

  

Deltagaravgiften för FiSScFjäll är 130 €. Därtill kommer resekostnader på uppskattningsvis 
ca 110€. De sammanlagda kostnaderna för att delta i lägret blir alltså ca 240 €.  Avgiften 
betalas med en räkning som du får i samband med lägerbrevet som skickas ut i början av 
maj. 
 

Vi vill att alla ska kunna delta i lägret oberoende av ekonomisk situation. På 
scout.fi/fisscfjall hittar du information om möjligheten att söka stipendier och understöd 
för avgiften och resorna.  

 

Anmälningen till FiSScFjäll öppnar senast 1.3.2021 Anmäl dig senast 31.3.2021. 
Anmälningen sker elektroniskt, och blanketten hittar du via scout.fi/fisscfjall. Blanketten 
fylls i av din vårdnadshavare med hjälp av vårdnadshavarens ScoutID. (Ifall du inte är scout 
fyller din vårdnadshavare i blanketten för icke scouter.)  
 

Anmälningen är bindande från och med 31.3. Ifall du får förhinder och inte kan delta i 
evenemanget bör du annullera ditt deltagande till programkoordinatorn (kontaktuppgifter 
nedan) så fort som möjligt. Annullerar du ditt deltagande senare än 30 dagar före 
evenemanget utan giltig orsak (t.ex. sjukdom) bör du ändå betala halva deltagaravgiften. 
Annullerar du ditt deltagande senare än en vecka innan evenemanget utan giltig orsak bör 
du betala hela deltagaravgiften. 

 

Vi hoppas på det bästa men håller corona-situationen konstant i tankarna och anstränger 
oss att organisera ett säkert FiSScFjäll för alla. I fall FiSScFjäll inhiberas uppbärs ingen 
deltagaravgift (om deltagaravgiften redan uppburits betalas den tillbaka). 

LÄGERBREV: I början på maj skickas ett lägerbrev ut till alla anmälda. Lägerbrevet 
innehåller närmare information om transporter och tidtabeller, om programmet på lägret, 
om vad du ska packa med dig och om sådant som är bra att tänka på inför ett 
vandringsläger. 
 

PÅ NÄTET: På scout.fi/fisscfjall hittar du all informationen som finns om lägret. 
 

KONTAKTPERSONER: Ifall du har frågor kan du gärna vända dig till: 
lägerchef Petra Lapela: petra.lapela@scout.fi / 040 845 5638  eller 
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 
 
FiSScFjäll arrangeras i samråd med SFV. 
 


