31.12.2017

Året är på väg att byta och i nästa år ska vi åka till Roverway! Vi orkar inte att vänta längre, men man
måste liten till. Till det här brevet vi har kollat all möjlig info som vi kunde, så var snäll och läs allt det
här.

Har du redan skrivit ner det första Roverway 2018 -mötet i din kalender?

Det finska Roverway-laget ska mötas i vår, 13-15.4. i Aitolahti i närheten av Tammerfors. Var och en
måste betala för resorna, men maten och övernattningen står Roverway-laget för.
Platsen ligger på nordöstra sidan av Tammerfors centrum, så det är enkelt att ta sig fram med
kollektivtrafik. Vi har planerat att organisera samskjutsar (”kyytipörssi”) lite närmare mötet. På mötet
ska vi diskutera bland annat tidtabellerna för Roverwayn, säkerhets, kommunikation och naturligtvis
måste vi få veta vem vi alla är. Den officiella inbjudan för mötet kommer senast i början av mars.

Vi har öppnat tävlingen för lagets logo! Planera en logo för vårt lag på Roverway 2018! Logon skall
berätta att vi är finländare på holländska Roverwayn. Vinnande logon ska bli vårt officiella tygmärke,
och den ska bli tryckt på våra lag-prylar. Logotävlingens vinnare röstar vi om på mötet i april.
Det lönar sig att börja planera logoförslag redan nu. Skicka din logo till Salla (via mejl) före 1.4. Adressen
är salla.gronlund@partio.fi.

Den officiella kommunikationskanalen är mejl och webbsidan.Vi strävar till att uppdatera
informationen till webbsidan så fort som vi får den. Också det här
brevet kommer att laddas upp där, ifall att du skulle tappa bort det.
Följa alltså med adressen roverway.partio.fi.

Du är också

välkommen till vår hemligt Facebook-grupp! Sök på fb ”Roverway
2018 - Suomen joukkue” eller direkt med den här länket:
https://www.facebook.com/groups/356362971468752/.

Tyvärr pratar gruppen mest finska. I gruppen man kan diskutera

alla Roverway-saker och dela med sig tips och idéer.
Andra frågorna kan man skicka per mejl till lagets andra ledare Salla - hon är också ansvarig för lagets
kommunikation. (salla.gronlund@partio.fi, 040-8433990).
Fråga, undra, tänk på vad som helst, vi försöker svara dig så snabbt som vi kan .... och om vi inte kan,
söker vi tills vi får svar!

Roverway-organisationen i Holland publicerar också ett nyhetsbrev och du kan beställa det här:
https://www.roverway2018.nl/en/multimedia/newsletter
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https://www.roverway2018.nl/en/shop-en#!/.

Vi har också en produkt för finska Roverway-laget. Var och en kan pröva produkten under träffen i
april, så att alla får precis rätt storlek.

Tyvärr har vi inte några nyheter från stigarna. Det får vi i januari. Vi vet att alla patrullerna får välja fem
favoritsstigar som Roverway-organisationen sedan ger en av.
Man får välja stigarna i januari och det lönar sig att vara snabb med dem. De roligaste stigarna delas ut
först! Följ oss på Facebook eller på nätet, där uppdaterar vi infon så snabbt som möjligt.

Medan patrullerna är på stigarna kommer IST’n att åka till lägerplatsen i Zeewolde för att bygga upp
lägret. Vi vet inte ännu vilka uppdrag det blir, men vi lovar att skicka ut info så strax som möjligt.

1) Resor til Holland
Hela Roverwayn 2018 börjar i Haag 23.7.2018. Varje patrull ska organiseras SJÄLV sina resor först till
Haag och efter lägret tillbaka till Finland. Finlands Scouter betalar inte resor till eller från Holland. Vi
rekommenderar att ni anländer till Amsterdam Schiphol senast på söndag 22.7., för vi vet inte vilket tid
öppningsceremonin i Haag börjar. Man behöver ta tåget från Schiphol till Haag. Det lönar sig att skaffa
flygsbiljetter väldigt snabbt, för att biljetterna blir dyrare ju närmare resdagen är.

Hela patrullen behöver inte resa tillsammans, men ingen skall tvingas resa ensam! Patrulledaren
MÅSTE veta alla individuella resetidtabeller och var patrullmedlemmarna befinner sig, för
patrulledaren är länken mellan patrullen och den officiella lagledaren.

Det är helt okej att resa i Nederländerna på eget ansvar före eller efter lägret. Minderåriga behöver
naturligtvis tillåtelse av sina målsmän .

Finlands Scouters lägerorganisations (Roverway-lagets) juridiska ansvar för deltagarna börjar
23.7.2018 kl. 0.00 och slutar på söndag 2.8.2018 efter Roverway slutprogrammet i Zeewolde, Nederland.

3) Andra betalningsdagen för deltagaravgiften
Deltagarna i patrullerna ska betala andra delen på 150€ före 15.04.2018. Du får fakturan till din egen eposti början av april!
Deltagarkategori

förfallodag 31.10.2017

förfallodag 15.4.2018

patrullmedlem eller patrulledare

450,00 €

150,00 €

IST – allså serviceteamet

450,00 €

-

Vi kan inte göra undantag med betalningsdagar - holländska organisationen har givit oss dessa datum.
Var vänlig och betala med infon från nya fakturan!

Vi önskar er en avkopplande jultid och ett jättefint nytt år 2018! Det ska bli toppen!

Roverway-hälsningar från
Elina, Salla, Leija ja Ode

Frågorna kan man skicka per mejl till lagets andra ledare Salla (salla.gronlund@partio.fi, 0408433990)

