
 

 

 

Målgrupp: äventyrsscouter 
Plats: hamnen finns på Björkholmen på Drumsö 
Pris: 11 € (reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning senast 15.4. 
 

Vad går det ut på? En ca tre timmar lång 
kvällsseglats med s/y Navigator. Seglatsen leds av 
en van skeppare och under seglatsen får du lära 
dig hur man uppför sig på en båt och prova på 
segling. 
Hur tar jag mig dit? Med allmänna 
fortskaffningsmedel (bl.a. är det inte långt från 
Björkholmens metrostation) 
Vem håller i trådarna för seglatsen? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
 

 

Målgrupp: äventyrsscouter 
Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator från och 
till Åbo 
Pris: 15 € (reseunderstöd utbetalas inte) 
Anmälning senast 15.4. 
 
Vad går det ut på? En dagsseglats med s/y 
Navigator. Seglatsen leds av en van skeppare och 
seglatsens program är anpassat för åldersgruppen, 
med målsättningen att alla ska lära sig mer om 
segling och få mer sjövana. 
Hur tar jag mig dit? Beror lite på vilken hamn som 
gäller. Kan vara bra att sikta in sig på egen 
skjuts/samåkning. 
Vem håller i trådarna för seglatsen? FiSSc:s sjöråd 
Vem ska jag kontakta om jag har frågor? 
Programkoordinator Gunilla Edelmann: 
gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 

 
Sommarens största händelse i FiSSc är sjölägret 
Nothamn VIII 27.7-3.8. Mer info om lägret får du 
av din egen kår eller på www.scout.fi/nothamn 
 
 

 
 
 
FiSSc:s utbildningar och evenemang arrangeras  
i samråd med SFV:s studiecentral. 
 
FiSSc = Finlands Svenska Scouter 



 

 

 

 
I händelsekalendern på www.scout.fi hittar du alltid den mest uppdaterade informationen om kurser och 
evenemang.  
 
Anmälningen till kurserna och evenemangen sker via scouternas e-tjänst (asiointi.partio.fi) eller med hjälp av 
anmälningslänkarna i händelsekalendern på www.scout.fi. Minderåriga deltagare anmäls av sin 
vårdnadshavare med vårdnadshavarens scoutID, eller av en ledare i kåren med rättigheter att anmäla 
medlemmar (åtminstone uppdragschef och medlemsregisteransvariga). 
 
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/ 
 
Information om tillgänglighet: Då vi planerar kurser och evenemang försöker vi beakta tillgänglighet så gått 
det går. Kursplatsen och kursens innehåll kan ibland göra kursen mindre tillgänglig. I händelsekalendern på 
scout.fi har vi skrivit ut en del information om tillgängligheten. För alla kurser och evenemang gäller att du 
kan höra av dig till kontaktpersonen som nämns i slutet i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, 
pengar, att röra sig, hygien, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, 
åskådning, program) 

Kvällsseglatser  
6-8.6 i Helsingfors 

Dagsseglats 17.7 
i Åbo 


