29.6.2018

VI FAR SNART I VÄG!
Knappt en månad och Roverway är redan i full fart. I det här sista brevet har vi samlat ihop all viktig
information, var god och läs noggrant både brevet och alla bilagor.

1. Ankomst och avresa
Roverway börjar i Haag den 23.7. På måndag finns det program hela dagen på och vid stranden. Alltså ju
tidigare du befinner dig där, desto mer får du ut av dagen och programmet. Se dock till att du anländer
före kl 12.00 så att du får äta lunch på platsen. De som anländer efter klockan 12 måste äta
självplockning / ta mat med sig. Middag serveras klockan 17 och man måste anlända före det. På kvällen
finns det välkomsttillfälle och på morgonen far vi vakt för vakt på stigarna. IST:arna far mot Zeewolde
på morgonen.
I reseguiden (bifogad) kan du hitta mer information om hur du hittar fram i Haag. Den faktiska
registreringsplatsen finns på Kranenburgweg 205, 2583 ER Den Haag. Anlända där mellan 9 och 17.
När Roverway närmar sitt slut, slutar programmet 2.8. klockan 14.00, varefter de börjar med löpande
busstransporter till järnvägsstationen. Din resplan har vidarebefordrats och alla kommer att säkert
hinna med sina transporter. De som flyger hem samma dag har förtur till bussen och andra kommer
anefter när det finns plats. Busstransporterna far till Amersfoort järnvägstation, därifrån alla kan
fortsätta sin resa självständigt. Bekanta dig med reseguiden för mer information.

2. Reseguide och lägerregler
En reseguide från Roverways värdsorganisation finns bifogad i brevet. Det är värt att bläddra igenom
den noggrannt, eftersom den innehåller mycket information, till exempel hur man hittar fram och
vilken typ av biljett det lönar sig att köpa. I reseguiden berättas det också om Blue Bag.
Bifogad även regler för lägret. De är lagade så att alla skulle ha det tryggt och väl. Läs dem på förhand
också.

3. Packandet
Vår Facebook-grupp har redan delat ut packningslista för Roverway. Oroa dig inte om den har
försvunnit. En packningslista finns också i brevet som bilaga. Här finns dock några saker som inte fanns
med på listan:
- scoutskjorta och väiski (lagets officiella klädsel)
- teamprodukter och märken
- SP-FS representationshalsduk (du kan lämna din egen halsduk hemma)
- utbytbara saker (till exempel finländska halsdukar, märken, väisken...)
Varje väska (dagtursryggsäck, större ryggsäck, blue bag) måste förses med eget namn, lagnamn och
numret på stigen.
Kom ihåg att alla svarar för alla sina tillhörigheter och att alla måste kunna bära alla sina tillhörigheter
själva!

4. Kriskommunikation
Intern kommunicering om avvikande händelser och situationer är viktig.
Vakten som drabbats av en kris eller IST- lagmedlem tar kontakt med
lagledarna per telefon eller direkt muntligt och efter den nödvändiga första
hjälpen osv meddelar lagledarna till de inblandades förmyndare samt Roverway
holländska värdsorganisation. Efter detta meddelar lagledarna huvuddragen av
händelsen till alla finska lagets vaktledare per SMS, dock konfidentiellt och så
att sekretessen beaktas, så att de har uppfattning om vad som hänt innan
informationen

publiceras.

Vaktledarna

kommer

att

vidarebefordra

informationen till sina medlemmar. IST-teammedlemmarna skickas ett
textmeddelande för var och en personligen.
Ingen annan än lagledarna berättar om händelsen åt någon annan. Medierna
försöker snabbt utreda händelseförloppet och få bedömning om orsaker och
följder. Det är därför som endast lagledarna kommer att informera andra
tillsammas med SP:s kontaktperson.

Det finns också ett antal kända mindre risker:
- förseningar gällande transporterna
- sjukdomsfall
- störningsbeteende
- ofog och stöld
Även i smärre problem, kontakta Elina och Salla för att vi vet vad som har hänt och om det finns behov
för ändring av tidtabellerna.

Annat viktigt
1) Betalning på Roverway
Betalningar på Roverway fungerar med förhandsladdade kort. Du kommer att få kortet vid Haagregistreringen. Där kan du ladda in pengar på kortet och med kortet kan du alltså köpa saker på lägret.
Kontanter kan inte användas, inte heller vanligt bankkort. Men inom lägerområdet kan kortet laddas in
med kontanter eller kort.
2) Guidebok till deltagaren
Denna kan laddas in före lägret. Ladda in den till din telefon före lägret. Vi kommer att ge dig mer
information om detta.
3) IST- info
IST-arbetslistorna kommer till nätet. Efter att ha registrerat sig får var och en en QR-kod, som
innehåller arbetslistor och annan information. Dessutom måste varje IST genomgå en Safe within
Roverway -skolning före evenemanget. Om du inte har gjort det i förväg, kommer du att göra det senast
i Haag när du registrerar dig. Länk till skolningen finns här: https://www.roverway2018.nl/sv/getinvolved/safe-within-roverway-2018

4) Kontaktuppgifter för lagledare
Om du inte har sparat Elinas och Sallas kontaktuppgifter i din telefon, så gör det nu!
Elina Salo: +358 41 543 9232
Salla Grönlund: +358 40 843 3990

Ses om knappt en månad!

Med Roverway-hälsningar,
Elina, Salla, Leija och Ode

Frågor kan du skicka till Salla (salla.gronlund@partio.fi, 040-8433990)

