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Kårinfo 1 för Nothamn VIII 
 
Välkommen med på sommarens 2023 höjdpunkt - Nothamn VIII på Björnstrand i 
nordvästra Kimito! Här följer viktig info som ni kan ha nytta av i kårerna. All 
information publiceras även på lägrets nätsida, så kom ihåg att kolla den också.  
  
 
Lägerdatum  
 
Byggläger: 24.7 - 26.7.2023  
Vargungar: 28.7 - 30.7.2023  
Äventyrsscouter: 27.7 - 30.7.2023   
Spejar- och explorerscouter: 27.7 - 3.8.2023  
Familjescouting: 28.7-30.7.2023  
 
Vi kommer att ha en besöksdag samtidigt som de yngsta deltagarnas läger tar slut, 30.7.2023. 
Anmälning och mera detaljerad information om besöksdagen kommer i maj.  
  
 
Deltagaravgifter  
 
Bygglägret är avgiftsfritt!  
Vargunge- och familjescoutläger: 81 euro  
Äventyrsscoutläger: 108 euro  
Hela lägret (spejar-, explorer-, roverscouter och ledare): 189 euro  
Dygnsavgift: 27 euro/dygn  
Barn under 4 år: deltar avgiftsfritt  
 
Det finns möjlighet att ansöka om stipendium för deltagaravgiften.  
 
Besöksdagsavgift: 25 euro  
 
 
Deltagaranmälan   
 
Deltagaranmälan till lägret sker i Kuksa och öppnar 1.2.2023 och stänger 31.3.2023 kl. 23.59. 
Påminn gärna aktivt era scouter om anmälningen.  Ledare behöver också anmäla sig under 
denna tid. Tipsa också om lägret åt tidigare aktiva ledare och äldre ledare – redan om man kan 
komma för någon dag och hjälpa så är det till stor nytta!   
 
För roverscouter och ledare vars sommarledigheter inte ännu är garanterade är det möjligt att 
avanmäla sig fram till 31.5.2023 – det är alltså bättre att anmäla sig och sen avanmäla sig, än 
att missa hela lägret!  
 
Lägerorganisationen administrerar anmälningen och deltagarregistret. Kåren 
(kårkontaktpersonen) behöver utse en lägerkårchef för att kunna se kårens 
deltagaranmälningar, se anvisningarna i slutet av dokumentet, eller på lägret hemsida (fliken 
”För kårer”). Vi ber alla kårer att gå igenom kårens anmälda när anmälningstiden löpt ut. 
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Kontrollera speciellt att era scouter anmält sig till rätt åldersgrupp och meddela vid behov 
staben ifall ändringar i deltagaruppgifterna behöver göras.  
 
All info om anmälningen, inklusive kontaktuppgifter till staben, hittas på Nothamns VIII 
webbsida: https://www.scout.fi/nu/nothamn-viii/  
  
 

Till och från Nothamn  
 

Deltagaravgiften inkluderar inte deltagarnas transport till och från lägret. Kårerna koordinerar 
själva sina medlemmars transporter till och från lägret. Det lönar sig att utreda med grannkårer 
om ni kan samordna transporter. Ni får i ett senare skede information om vilken tid er kårs 
buss kan anlända till lägerområdet. I det här skedet kan ni alltså ta offert för den dag lägret 
börjar och slutar och meddela bussbolaget om att tidpunkten meddelas i ett senare skede. Mera 
information och noggrannare tidtabeller kommer finnas på hemsidan under fliken “För kårer” 
och vi kommer också att mejla ut tidtabellerna i april.   
 
Observera att vargungarna och äventyrsscouterna åker hem på besöksdagen med sina föräldrar. 
Om vargungarna/äventyrsscouterna inte hämtas av sina egna föräldrar måste alternativ 
transport ordnas (t.ex. samåkning med annan familj). 
  
 
Underläger  
 
I Nothamn bor vi i åldersgruppsvisa underläger som delas in i flottiljer på ca 20 barn (ett 
underläger består uppskattningsvis av ca 5 flottiljer). Kårerna ansvarar för att scouterna har 
tält. Kom även ihåg då ni planerar era ledarresurser att det ska finnas minst en egen 
ledare/åldersgrupp (rekommendationen är 1 ledare per 7 barn). De ledare som fungerar som 
åldersgruppsansvariga i underlägren kallas flottiljledare och tillsammans med 
underlägerchefen ansvarar de för att det praktiska i lägervardagen löper smidigt, att alla har 
det roligt och mår bra. Som flottiljledare kan du också hjälpa till på de programpassen var din 
åldersgrupp deltar.  
  
 
Uppdrag på lägret  
 
För att lägret ska kunna förverkligas behövs såklart scoutledare. Alla ledare och roverscouter 
som deltar på lägret har ett uppdrag. Saknar du uppdrag på lägret? Osäker på vad du vill göra? 
Ta i så fall en titt i uppdragsbörsen, eller kontakta en stabsmedlem så hjälper vi gärna! Ju fler vi 
är som förverkligar lägret desto lättare och roligare åt alla.  
 
Utöver åldersgruppsledare så ska de kårer som har egen båt med på lägret se till att det finns 
tillräckligt med skepparresurser för att båtarna ska kunna segla.  
 
Uppdragsbörsen hittar man här: 
https://www.scout.fi/uppdragsborsen/?search=nothamn&s_organizer%5B%5D=finlands-
svenska-scouter-r-f   
  



 
3 

 
Informationstidtabell  
 
Under våren kommer kårerna att få information enligt följande:  

• I april skickas kårinfo 2 med information om vilken tid kårens buss kan anlända till 
lägerområdet och annan praktisk information.  

• Deltagare som anmält sig till lägret får ett lägerbrev per e-post i april. Fakturan för 
lägret skickas till deltagaren eller vårdnadshavaren i början av maj 2023.  

  
 
Har du frågor?  
 
Hela staben svarar gärna på frågor, men om det är något mera specifikt så lönar det sig att 
kontakta den stabsmedlem som har ansvarsområde för delområdet. Man når oss på 
fornamn.efternamn@scout.fi.  
 
 
Staben för Nothamn VIII:  
 
Marika “Mie” Eriksson & Niklas “Kumppis” Kumpulainen, lägerchefspar  
Filip Blomqvist, lägerekonom  
Niklas Jylhävuori, stabsmedlem med ansvar för program  
Jonathan Kuhlefelt, stabsmedlem med ansvar för infra  
Malin Sandås, stabsmedlem med ansvar för bespisning  
Rasmus Weiss, stabsmedlem med ansvar för lägerupplevelse  
Nicole Latini, stabsmedlem med ansvar för säkerhet  
Gustaf Lehto, stabsmedlem med ansvar för säkerhet  
Fanny Aaltonen, stabsmedlem med ansvar för kommunikation & marknadsföring  
 
 
Anvisning för att lägga in lägerkårchef i Kuksa 

• Kårens kontaktperson ska uppge minst en lägerkårchef i evenemanget. 
• Logga in i Kuksa 
• Välj evenemang i vänstra balken - välj som arrangör - alla -> Sök -> Välj 

Nothamn som nu är synlig i listan 
• Gå till fliken "kåranmälan" 
• Tryck på knappen "Sök kåranmälningar" 
• Kårens anmälan dyker upp längst nere - Välj redigera längst till höger 
• Välj uppdraget (Lägerkårchef 1, Lägerkårchef 2, Akela etc) du vill ge åt en 

person. 
• OBS! Du behöver personens medlemsnummer för att kunna ge uppdraget! 
• Tryck på knappen "Lägg till person” 


