
FiSScFjäll – extra lägerbrev 30.4.2021 – skickats per mejl till deltagare och deltagarnas vårdnadshavare. 
 
Hej! 
 
Planeringen av FiSScFjäll fortsätter! 
  
FiSScFjäll-staben och Finlands Svenska Scouters styrelse har igår beslutat att vi vågar tro på att FiSScFjäll 
kan bli av, och att vi fortsätter planeringen av lägret. Vi riktar alltså ivrigt blicken mot Lappland och tror på 
att vi kan vandra där i juni! 
  
Lägret kommer att förverkligas i fem helt åtskilda underläger. Inget underläger är större än 20 personer 
(deltagare + ledare). Transporten från deltagarnas hemkommuner till Muonio sker med abonnerade bussar 
underlägervis (underlägren blandas alltså inte heller under bussresan). 
Läs mer om hur coronaläget beaktas på lägret på https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-
aventyr/evenemang-och-tavlingar/fisscfjall/ 
  
Några linjedragningar som kan påverka lägret: 
- Restriktioner och rekommendationer (både i Lappland och i deltagarnas hemregioner). I nuläget skulle 
lägret inte gå att förverkliga. Vi litar på att coronaläget fortsätter förbättras i maj och att läget i juni 
kommer att vara sådant att lägret kan ordnas. Ifall så inte sker måste lägret inhiberas. 
- Ifall situationen på ett visst område förvärras mycket kan staben i samråd med FiSSc:s styrelse besluta att 
deltagare från det området inte kan delta i lägret. Beslutet baseras i så fall på myndigheternas riktlinjer. 
- Ifall ett eventuellt bortfall av deltagare och/eller ledare påverkar förutsättningarna för att lägret ska kunna 
ordnas så kan lägret inhiberas ifall det inte hittas fungerande lösningar. 
- Deltagare och ledare som försatts i karantän, ska självfallet inte delta i lägret. 
  
Staben har funderat (och fortsätter att fundera) mycket på hur vi kan förverkliga lägret på ett så tryggt sätt 
som möjligt. Vi hoppas att också deltagarna drar sitt strå till stacken och förstår vikten av att vara försiktiga 
veckorna före lägret och undvika risker att bli smittade av viruset. Vi yrkar inte på att deltagarna håller sig i 
karantän, men önskar att ni vidtar försiktighet och till exempel undviker stora avslutningsfestligheter och 
liknande. 
  
Lägerbrevet med mer info om utrustning, tidtabeller och förberedelser skickas ut i medlet av maj. 
Ifall du har frågor som du vill ha svar på före lägerbrevet dimper ner i postlådan så kan du vara i kontakt 
med lägerchef Petra Lapela (petra.lapela@scout.fi) eller programkoordinator Gunilla Edelmann 
(gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 (bäst anträffbar under kontorstid)). 
 
Ha en skön vår, så ses vi på FiSScFjäll! 
 
 


