FiSScFjäll – extra lägerbrev 19.4.2021 – skickats per mejl till deltagare,
deltagarnas vårdnadshavare samt stabsmedlemmar.
Detta mejl skickas ut till personer som anmält sig till FiSScFjäll-lägret (som deltagare eller som
ledare), samt till deltagarnas vårdnadshavare. Detta är ett extra lägerbrev och skickas enbart ut per
mejl.
Hej!
Roligt att du (eller ditt barn) är anmält till vandringslägret FiSScFjäll VII. Senast 30 april fattas
beslutet om huruvida FiSScFjäll kan ordnas eller inte, så detta mejl svarar inte ännu på den frågan,
men vi vill redan nu öppna upp hur coronaläget beaktas om lägret blir av.
Vi i staben hoppas och planerar att vi får vandra tillsammans i sommar. I planeringen av lägret har vi
tagit i beaktande coronaläget. Detta har bland annat inneburit att vi behövt fundera extra noggrant
gällande indelningen i underläger, alltså de grupper som deltagarna vandrar i.
Utgående från anmälningarna har vi bestämt att vid indelningen i underläger i första hand prioritera
den region som deltagarna kommer ifrån, först sedan kompisönskemål och ruttval
(underlägersindelningen skickas ut senare). Alla kommer få träffa nya vänner, men den regionala
spridningen kommer inte vara så stor.
Detta innebär tyvärr att vi INTE kan erbjuda det vandringsalternativ som skulle ha inneburit
övernattning vid Kåtan hela lägret och dagsvandringar med lätt packning. I ruttplaneringen beaktar
vi ändå att de som vill vandra lugnare har möjlighet samtidigt som de som vill vandra längre får göra
det.
För att trygga alla oss under lägret, kommer vi att lägga extra stor vikt på följande saker:









Vi värnar om god hygien på lägret. Vi kommer att desinficera gemensamma utrymmen
regelbundet, och vi kommer att värna om en god handhygien konstant.
Vi kommer att minimera den gemensamma tiden som alla deltagare befinner sig på Kåtan,
för att undvika risken för eventuell spridning.
Maten kommer att tillredas av deltagarna själva i matlag på 2-4 personer. Även diskningen
sker i matlagen.
Deltagarna sover i grupper om 2-4 personer, främst samma indelning som matlagen.
Vi kommer endast att umgås som underläger. P.g.a. eventuell spridningsrisk kommer vi inte
att umgås hela lägret samtidigt.
Under bussresan upp till Kåtan är det obligatoriskt att använda ansiktsskydd under resan.
Förutom detta kommer vi att undvika att äta i bussen, och istället äta vid en öppen rastplats
längs med färden.
Ytterligare åtgärder kommer att tas i bruk i takt med att restriktionerna närmare lägret
kommer att klarna.

Senast 30.4 fattas beslutet om FiSScFjäll ordnas eller inte. Vi skickar ut ett skilt epost om beslutet.
Hör av dig till lägerchef Petra Lapela (petra.lapela@scout.fi) eller till programkoordinator Gunilla
Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) om du har frågor.
Vi håller tummar och tår för att vi får träffas i juni!
Ha en bra fortsättning på våren!

