
Kandersteg International Scout Centre
Sommerlejr i Schweiz 

9. -19. juli 2019.

Velkommen 

til informationsmøde

Ege Division



Informationsmøde vedr. Kandersteg 2019

Agenda

1. Hvad er Kandersteg
2. Hvordan skal vi bo
3. Aktiviteter
4. Naturen og området
5. Proviant
6. Transport
7. Økonomi
8. Særlige forhold
9. Hvor findes der yderligere information

a) Vor egen hjemmeside www.egedivision.dk
b) Kandersteg´s hjemmeside www.kisc.ch
c) Youtube

10. Spørgsmål?
11. Hvad så!

http://www.egedivision.dk/
http://www.kisc.ch/


Et internationalt spejdercenter i Schweiz ved foden af alperne,
under Verdensorganisationen for Spejderbevægelsen ( WOSM ) 

Hvad er Kandersteg

Som blev grundlagt af Badel-Powell i 1923.
Hvert år besøges centret af ca. 12.000 spejdere fra mere end 40 lande

http://www.freelogovectors.net/world-organization-of-the-scout-movement-logo-eps-file/


Hvor ligger Kandersteg



Hvor ligger Kandersteg
- forenden af vejen!



Hvordan skal vi bo



Hvordan skal vi bo



Aktiviteter på KISC

Fælles internationale aktiviteter
- Lejrbål
- Optog
- Team Building
- Opgaver
- ……



Aktiviteter på KISC



Aktiviteter

Bunderspitz (2546 m) Gå på gletsjer i 2562 meter højde

Hikes med/uden guides



Aktiviteter

River Rafting og High Rope



Naturen og området

Oeschinensee
(1578 m)



Naturen og området



Proviant

Eksempel på en lejr hvor provianten kun 
kostede 55,- kr. pr. dag pr. person (2013).
Ingen gourmet lejr – men alle blev mætte.

2 kokke og 11 trangia’er – det var HELT rørende!



Transport



Deltagerpris

Faktuel deltagerpris fra Ebbe Skjalmssøn’s tur i 2013

Basispakken som inkluderede:
- Transport med tog tur/retur
- Logi  (8 overnatninger i Kandersteg)
- Kost (9 dage)
- En fælles aktivitet (d. 1/8 – Kandersteg’s 90 års fødselsdag)
- Swimming  Pool
- T-shirts

DKK.  3.450,- (brutto)

For dem som havde fuld aktivitets program:
Basispakken +
- Klatring (Begynder fjeld + Jacob Ladder + osv.)
- River Rafting og High Rope
- Hiks med overnatning

DKK. 4.350,- (brutto)



Betaling / afregning

Divisionen opkræver samme pris uafhængig om 
man er spejder eller leder. 
Divisionen afregner med grupperne.

Ved bindende tilmelding medio november 2018 vil der 
blive opkrævet ét á conto beløb af grupperne.

Der vil blive lavet en basispakke = grundbeløb
Som vil inkludere:
- Transport
- Kost og logi
- Øvrige fællesomkostninger

Betaling for aktiviteter vil blive afregnet individuelt på
baggrund af de aktiviteter man er tilmeldt.

Det økonomiske slutresultat opgøres og fordeles mellem 
grupper i forhold til antal tilmeldte deltagere +/-



Særlige forhold

Forsikring:
Vi er dækket af korpsets kollektive ulykkeforsikring, men vær opmærksom på
at der er begrænset erstatningsbeløb jf. indeks 2016:
- Erstatning ved død: 25.450,- kr.
- Erstatning ved 100% invaliditet: 185.915,- kr.

Rejsepapir:
Alle skal medbringe gyldigt pas og det blå sygesikringsbevis.

Udstyr:
Husk vejret kan være ekstremt – både med sol og ikke mindst regn!
Godt fodtøj – som ER gået til, solbriller/kasket, etc.
?

Sikkerhed:
Kandersteg’s sikkerhedsniveau er meget højt, både på interne og eksterne 
aktiviteter - MEN det er på eget ansvar.

HUSK – selvom I har en egen ulykkeforsikring, skal I undersøge om denne 
også dækker det man kalder ”Ekstreme aktiviteter”, normalvis skal der 
tegnes en tillægsforsikring.



Vor egen hjemmeside: www.egedivision.dk

Kandersteg 2019

http://www.essg.dk/


Vor egen hjemmeside: www.egedivision.dk

- Kandersteg´s aktivitetskatalog 2018
- Anvisninger, regler og gode råd
- Sikkerheds politik
- Kort over centret og byen
- Forsikringsdækning / - betingelser
- m.m.

http://www.essg.dk/


Kandersteg´s hjemmeside: www.kisc.ch

http://www.kisc.ch/


YouTube: www.youtube.com

Søg med
”kandersteg kisc”

http://www.youtube.com/




Hvad så ! 

01. april 2018 - Uforpligtende forhåndstilmelding med forventet antal 
deltagende inkl. ledere pr. gren pr. gruppe sendes 
til kandersteg@egedivision.dk 

Primo sept. 2018 - Ledermøde vedr. afstemning af forventninger, 
holdninger, ønsker, etc. med forhåndstilmeldte gruppe/grene

Ultimo okt. 2018 - Endelig invitation med bindende tilmelding

……..

……..

……..

Kandersteg  - Sommerlejr i Schweiz  9. -19. juli 2019.

mailto:kandersteg@egedivision.dk


Tak for

jeres opmærksomhed

og kom godt hjem!


