23.3.2018

VÄLKOMMEN PÅ
FÖRHANDSTRÄFFEN!
Snart blir det dags för kontingentens förhandsträff. Vi träffas 13.-15.4.18 i Tammerfors i Aitolahti, i
Aitolahtis gamla prästgård (adress Kiikkisensalmentie 87, 33680 Tammerfors). Det går bra att ta sig dit
med kollektivtrafik (du kan hitta tidtabellerna här: reittiopas.tampere.fi), men åker du bil så
rekommenderas samåkning.
Anmäl dig till förhandsträffen här: https://urly.fi/UHg .
Anmäl dig senast 6.4.18 så vi vet att reservera rätt mängd mat samt annan utrustning.
Det är väldigt viktigt att minst en person av varje patrol deltar träffen.

1. Program
Förhandsträffen börjar redan på fredag kväll. Ankomsten är mellan kl 16-18, men det gör inget om du
inte hinner tills dess. Ifall du anländer senare önskar vi att du meddelar om det i samband med
anmälan. Under fredagen kommer vi att bekanta oss med varandra, spela bredspel och chilla.
Under lördagen blir det fullt upp med Roverway-ärenden. Vi bekantar oss allmänt med Roverway och
får höra om evenemanget av kontingentens RoverRepp. Vi går också igenom säkerhet och
kommunikation samt funderar tillsammans på den egna patrullen och kontingenten. Dagen avslutas
med bastu.
Under söndagen väljer vi kontingentens logo och får bra tips för packning inför resan. Under helgen går
det också att pröva på modeller av kontingentens klädesplagg för att lättare välja rätt storlek. Dagen
avslutas i god tid, ca kl 14.
Under helgen går det också att fråga om precis allt, så skrivn ner då du kommer på något att fråga.

2. Logotävlingen
Logotävlingen är fortfarande i gång! Designa kontingentens logo, vilken det framgår från att vi är
finska deltagare på Roverway 2018. Av logon görs tygmärken och den trycks på kontingentens kläder. Vi
röstar fram en vinnare under förhandsträffen. Det lönar sig redan nu att planera sitt bidrag till
tävlingen. Skicka ditt förslag på logo till Salla senast 6.4., kontaktuppgifter finns i slutet av brevet.

3. Utrustning för helgen
- sovsäck, liggunderlag och dyvnar

- scouthalsduk
- bekväma innekläder
- varma utekläder enligt väder
- yllesockor
- bastugrejer
- tandborste och tandkräm
- uppgifter om dina flyg
- anteckningsmaterial
- något bra spel, om du har
Vi övernattar inomhus. En del av programmet är ändå utomhus så förbered dig på alla väder.

4. Information om dina flyg
Kom ihåg att ta med dig uppgifter om dina flyg. Vi samlar informationen så vi vet när alla deltagare
anländer till Holland och när de åker därifrån. Vi förmedlar informationen om resorna från Roverway
till Holland så att de kan arrangera skjutsarna från lägret till tågstationen åt alla deltagarna.
Ifall du inte kan delta i förhandsträffen skall du skicka information om dina flyg som e-post till Salla så
fort som möjligt.

Övriga viktiga grejer
För deltagarna kommer snart den andra delavgiften emot. Summan är 150,00€ och förfallodagen för
räkningen blir 15.4.18. Följ med din e-post noga i slutet av mars.
Vi ses snart!
Med Roverway-hälsningar,
Elina, Salla, Leija, Ode, Kimmel och Susa

Frågor? Skriv modigt ett e-postmeddelande eller slå en signal. Vi svarar så fort som möjligt och tar reda
på saker. Frågor kan skickas till vice kontingentchef Salla (salla.gronlund@partio.fi, 040-8433990)

