
Äventyrsscoutseglatserna är för äventyrsscouter, dvs scouter födda ca 2010-2012. Du behöver inte ha 
någon erfarenhet av segling från tidigare. 

Äventyrsscoutseglatsen är en kort seglats (en kvällsseglats är ca 3 h, en dagsseglats ca 6-8h). Du får öva på 
segling och med ansvar och uppgifter ombord på en segelbåt och får bekanta dig med s/y Navigator. 
Seglatsen leds av en skeppare och en viceskeppare som ansvarar för själva seglingsutbildningen, och en 
hjälpledare som tar hand om resten.  

s/y Navigator är de finlandssvenska scouternas skolningsfartyg. Navigator är en yawl och har seglats av 
scouter sedan 1980. Sovplatser finns för 9-10 pers; på en kvälls-/dagsseglats ryms ca 10 äventyrsscouter 
ombord.  

 

Deltagaravgiften för kvällsseglatserna är 11€ och för dagsseglatsen 15 €. Avgiften betalas med hjälp av en 
faktura som skickas ut till de anmälda samtidigt som infobrevet några veckor före seglatsen.  

Ekonomiskt understöd: Vissa scoutkårer står för sina medlemmars deltagaravgifter. Kolla med din scoutkår 
ifall de gör det.  

Det finns möjlighet att ansöka om stipendium ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller 
resekostnader och inte kan få understöd av kåren. Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: 
https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/ 

Din vårdnadshavare anmäler dig antingen via scouternas e-tjänst på asionti.partio.fi, eller med hjälp av 
anmälningsblanketten som du hittar på evenemangets sida i händelsekalendern på www.scout.fi. 

Din vårdnadshavare anmäler dig genom att fylla i anmälningsblanketten med sitt scoutID. Om anmälningen 
vållar problem; var i kontakt med din kår och kolla om de kan hjälpa dig, eller med programkoordinatorn 
(kontaktuppgifter nedan)! 



Anmäl dig senast 15.4.2023. (Fast gärna tidigare, så du hinner vara i kontakt med kåren om anmälningen 
strular.) 

Ifall vi får så många anmälningar att alla helt enkelt inte ryms med så kommer vi efter sista anmälningsdag 
att bestämma vilka som ryms med och vilka som sätts på kölista.  

Senast i början av maj får de anmälda information om vem som ryms med på vilken seglats. 

Senast i början av maj får de anmälda information om vem som ryms med på vilken seglats. 

Ca tre veckor före seglatsen får alla anmälda ett infobrev med närmare info om tidtabeller, program, vad ni 
ska ha med er etc. Då du anmäler dig väljer du om du vill ha brevet endast per e-post eller också till 
pappers. Om du väljer att få brevet bara per e-post så är det viktigt att du kontrollerar att du uppgivit rätt 
e-postadress, och sedan ansvara för att reagera ifall infobrevet trots allt inte dyker upp i din inbox. 

Ifall du har frågor som du vill ha svar på före det så kan du vara i kontakt med programkoordinator Gunilla 
Edelmann; gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 

Äventyrsscoutseglatserna arrangeras alltså av Finlands Svenska Scouter (FiSSc). FiSSc:s sjöråd håller i 
trådarna för seglatserna. Varje seglats leds av en skeppare, en viceskeppare och en hjälpledare. Seglatserna 
arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral. 


