
Referat forældremøde Kandersteg udlandstur.  

 

Der er 16 tropsspejdere der skal med, og 9 klanspejder, hvor 3 af dem er tropslederne.  

KISC er et verdensspejdercenter. En permanent mini jamboree. 

Der er 100-års jubilæum, der kommer cirka 2.000 spejdere fra 100 forskellige nationaliteter. 

Budgettet for turen er lagt til en deltagerpris på 6.500,-, der er beregnet at der kommer til at koste 

8.800 per mand. Det er dog et overslag, der kan være prisændreringer i forhold til kursen på valuta, 

og transporten er også sat lidt højere. Der er sat lidt penge af til aktiviteter på selve lejren, sådan vi 

kan komme lidt ud fra lejren. Vi har købt mad til levering, sådan at det kommer til at være ligesom 

på Spejdernes Lejr, med at vi bare ”får” maden.  

Af støtte får vi lidt af gruppen og støtteforeningen, der kommer til at være to rengøringstjanser per 

deltager, derudover skal der sælges lodsedler op til jul. Vi tager meget gerne imod forslag, til 

indtjening af penge. Skrive gerne på troppen@9400spejder.dk Der skal hver weekend i december 

sælges juletræer, det vil vi gerne have at spejderne bliver sendt af sted til. Rengøring er skriv på 

skema, der kommer et link til et google dokument. 

Det er vigtigt at man har en vandrerygsæk med spejderen, selv kan bære. Det er et krav fra centeret 

at man har fodtøj med, med ankelstøtte, og 2 liter vanddunk, kan godt være af flere flasker.  

Forventningsafstemning: 

Det er vigtigt for både spejderen og forælderen at få afstemt at når man er afsted, så er man afsted. 

Det er rigtigt langt væk, så man kan ikke bare lige blive hentet, eller hvis man har glemt noget, så kan 

man ikke bare komme forbi med det. Centeret har tager ikke rigtigt højde for fototilladelse, så det er 

ens eget ansvar.  

Forsikringen er vi i gang med at undersøge, men det skal evt. tegnes en gruppeforsikring, ellers er 

det personligt. 

Det er vigtigt der bliver vidensdelt, og der skal være let adgang til de data. Flere har sagt mails er 

okay, men det ville være lettere for os, at der bliver lavet en side på hjemmesiden til KISC. Skrive 

dato på hvornår det forskellige data er blevet sendt ud.  

Informationspakke 1 bliver sendt ud sammen med denne mail.  

Denne lejr bliver meget mere international i forhold til en stor lejr som Spejdernes Lejr.  

Forberedelse af spejderne: i øjeblikket er vi i gang med at tage et internationalt mærke. De har sidst 

givet et ønske om et land de har lyst til at snakke med spejdere fra. Anne kontakter nogen fra de 

lande, sådan at de selv kan komme i kontakt med dem. Vi prøver at skubbe deres rammer, både til 

de ugentlige møder og ved at prøve at få dem på kursus og løb.  

Aktiviteter: Der kommer i hvert fald til at være en vandretur i fjeldet, og noget alpine. Der kommer 

til at være en del forskellige aktiviteter at prøve, og opleve, det er noget helt andet natur.  

Der er en butik på centeret til køb af merchandise. Derudover er der nogle dyre butikker i byen.  

 

Deres hjemmeside er https://2023.kisc.ch/events/kander100/ 
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