
 

 

 
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).  
 

Vandringen sker i Pallasfjällen och som bas har vi Kåtan, de svenskspråkiga scouternas stockstuga som 
ligger i Muonio kommun, just söder om Pallasmassivet.   
 

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

Transporten till FiSScFjäll sker med abonnerade bussar. Rutter och tidtabeller slås fast efter 
sista anmälningsdag, då vi vet varifrån deltagarna kommer. 
  

FiSScFjäll kostar 130 € för deltagarna, och till kostnaderna tillkommer också resekostnader som 
uppskattas till ca 110 €. Den sammanlagda kostnaden för lägret blir alltså uppskattningsvis 
240€.  
För ledare kostar FiSScFjäll sammanlagt ca 115 €; 65 € som deltagaravgift och ca 50 € som 
resekostnad.    
 

Avgiften betalas med en räkning som deltagaren får i samband med lägerbrevet som skickas ut i 
början av maj.  
 
KÅR-OBS! Vi vill att avgiften inte är ett hinder för någon att delta i FiSScFjäll. På 
scout.fi/fisscfjall finns information om hur man kan söka om stipendium av FiSSc, och tips på 
andra ställen därifrån man kan ansöka om stipendier understöd.  
Ni kan gärna också i kåren lyfta upp dessa möjligheter, samt lägga till egna tips, ifall kåren till 
exempel har en understödsförening eller bakgrundsförening som era scouter kan ansöka om 
understöd ifrån. 
 

KÅR-OBS! FiSScFjäll marknadsförs i Evenemangskatalogen, i Scoutposten och i 
händelsekalendern på www.scout.fi. Den stora och viktiga marknadsföringen sker ändå i kåren, 
och vi hoppas att ni kan sprida informationen till era spejarscouter och uppmuntra dem att delta 
(och att bjuda med sina kompisar som inte ännu är scouter). Infobrev att dela ut åt 
spejarscouterna hittar ni på scout.fi/fisscfjall (ni kan printa och dela ut, bifoga i mejl som ni 
skickar ut, eller bara direkt ge länken till sidan åt era spejarscouter). 

 



 

  

Sista anmälningsdag är 31.3.2021. Anmälningen öppnas senast 1.3. Anmälningen sker med hjälp 
av anmälningsblanketten som du hittar på scout.fi/fisscfjall. 
 

KÅR-OBS! Deltagarna anmäls av sina vårdnadshavare. Kontrollera gärna i kåren att era scouters 
vårdnadshavare finns inskrivna i Kuksa. 
 

Vi önskar att också ledare anmäler sig senast 31.3. Ledare har sommarjobbsgaranti, dvs. ifall 
ledaren efter att hen anmält sig till FiSScFjäll får ett sommarjobb som gör att hen blir tvungen 
att avanmäla sig från lägret, så kan hen göra det fram till 15.5. 
 

För FiSScFjäll gäller samma annulleringsprinciper som för FiSSc:s övriga kurser och 
evenemang, dvs anmälningen är bindande från och med 31.3. Ifall deltagaren avanmäler sig 
senare än 30 dagar före lägret betalar hen ändå halva deltagaravgiften. Ifall annulleringen sker 
senare än en vecka före lägret betalas hela lägeravgiften.  
 

KÅR-OBS! Det är inte ett krav att kåren skickar ledare till FiSScFjäll tillsammans med 
spejarscouterna. Däremot är det väldigt kul om kåren gör det. Marknadsför gärna lägret också 
till kårens ledare och roverscouter. Det här är en fin chans också för ledare att få uppleva ett 
vandringsläger i Lappland. 

KÅR-OBS! Utrustningslistan skickas ut i infobrevet i början av maj. Deltagarna kommer att 
uppmanas att själva ha med sig vandringstält, stormkök, yxor och sågar, som vi hoppas att de 
kan få låna från kårerna. I samband med att infobrevet skickas ut till deltagarna så får också de 
kårer som har anmälda till lägret en lista på hur mycket utrustning den kårens deltagare 
förväntas ha med sig. Ifall kåren inte har den utrustning som efterfrågas så lönar det sig att 
kolla med grannkåren, och om inte heller det hjälper så kontakta lägerstaben.  
 

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 av 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 den mest aktuella informationen 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 
 

 


