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Hvorfor KISC (Kandersteg International Scout Center) 

• Hvad: er KISC er en permanent mini jamboree, dvs. en permanent spejderlejr, som har åbent 
hele året inkl. Jul og nytår. 

KISC blev inviet i 1923 af Lord Baden Powel, som selv var med til at udvælge området til at 
realisere drømmen om et sted hvor spejdere året rundt har mulighed for at møde andre 
spejdere.

• Hvor: Kandersteg, Schweiz

• Hvorfor: Sommerlejr i Kandersteg er en unik mulighed for at møde spejdere fra hele verden. 
Om sommeren er der typisk omkring 30 nationaliteter på KISC, enten som pinkies (”ansatte”) 
eller som gæster

•Hvordan: KISC bliver drevet af frivillige spejdere fra hele verden, som enten arbejder der 1 år, 3 
måneder eller kommer igen og igen og arbejder fra 3 uger eller hele ferien. På nær ca. 3 ansatter
(herunder lejrchefen) er alle frivillige og arbejder gratis på centeret.



Praktisk info

Hvornår: uge 28, med forventet afgang fredag, den 3. juli og forventet 

hjemkomst søndag den 12. Juli – ALLE tidspunkter er det vi arbejder ud fra og derfor ikke endelig 
endnu!

Hvordan: Vi planlægger med at tage bus fra Køge og direkte til Kandersteg

Hvem: Køgespejdernes Trop og Klan herunder 4 tropsledere



På lejren
Der er:

• Rigtige toiletter og bad med varmt vand

• Mulighed for at få tørret den våde sovepose

• Kiosk med mulighed for panikindkøb af slik, is, merchandise mm.

• Masser af hjælpsomme spejdere!

Forplejning

• Vi er i gang med at bestille, så vi på lejren får morgen- og aftensmad på centeret, hvilket betyder 
at vi kan koncentrere os om rigtig gode og lange ture med spejderne.

• Frokosten vil vi primært have med hjemmefra



Aktiviteter
• Vandreture

• Deltage i lejrens aktiviteter, herunder en masse ”Get together” aktiviteter

• Vandreture

• Donere ½ dags arbejde til centeret, som tak for at vi må komme

• Vandreture

• Bade i en smeltevandssø

• Vandreture

• Tid til lejrhygge, venskaber og kortspil 



Aktiviteter
• Mulighed for at tage en masse seje mærker

• Måske bestige en top

• Tid til at gå ned til Kandersteg by sammen med sine spejdervenner – aldrig alene, altid sammen 
med en spejderven

• Se solen stå op over bjergene



Krav til deltagelse
Spejderen skal:

• Deltage i alle spejdermøder fra nu af og frem til sommerlejren

• Være i almindelig god form (gælder også ledere ;-) )

• Deltage i de planlagte træningsture

- Søndag, den 1. marts, 15 km

- Søndag, den 15. marts, 30 km Skovbomarchen

- Weekend vandretur, den 15.-17. maj

- Onsdag, den 20. maj, 10 km

Tropsledelsen forbeholder sig ret til at ”framelde” spejdere, som ikke opfylder intentionen i 
ovenstående eller hvor vi ikke mener turen vil være til glæde for hverken spejder eller gruppe.



Økonomi og Tilmelding

• Prisen for turen forventes at blive DKK 4.000 alt inkl. Tilskud fra Køgespejderne er fratrukket i 
dette beløb.

• Lommepenge: Schweiz er et dyrt land og både på KISC og i Kandersteg by, er der rigtig mange 
muligheder for at købe souveniers og andre uundværlige ting. Vi anbefaler derfor at spejderne 
har min. DKK 1.000 (i chf) med i lommepenge. Herudover kan de også medbringe lidt euro til 
brug på turen ned gennem Tyskland.

• Tilmeldingen: Vi åbner for tilmelding 2. februar og lukker den igen 29. februar – der er IKKE 
begrænset antal deltagere.

• Betaling og praktik: I forbindelse med tilmelding betales 1. rate = DKK 2.000 og 2. rate betales 
medio maj. 



Hvad SKAL du sørge for inden
• Alle deltagere SKAL have vandrestøvler med ankelstøtte, som går over anklen, dvs. ikke 
vandresko. Af hensyn til spejderens komfort skal vandrestøvlerne være gået til og helst være 
dem der er brugt på forårets vandreture. Vandrestøvlerne SKAL være vandtætte

• Vandrestave, justerbare.

• Regntøj, både bukser og jakke. SKAL passe, være helt vandtæt og åndbart

• Turrygsæk, min 28 liter og som passer til dagsvandring

Mangler 1 eller flere af ovenstående ting, vil spejderens lommepenge blive brugt til at købe 
grejet for.

Vi laver en detaljeret pakkeliste som SKAL følges.



Vigtigt
• Alle spejdere skal sørge for selv at være forsikret med dækning for farlig sport samt 
hjemtransport.

• I god tid inden vi tager afsted vil alle deltagere få udsendt et informationshæfte med alle 
nødvendige oplysninger om turen.

Ordensregler

• Som altid sørger vi naturligvis for at overholde reglerne på det spejdercenter vi besøger, det 
betyder bl.a. at indtagelse af alkohol på KISC ikke er tilladt.

• Rygning, snus osv. tillades heller ikke.

Overtrædelse af ovenstående regler medfører STRAKS hjemsendelse – dette gælder for såvel 
trops- som klanspejdere

Spørgsmål skriv til os på: afdtrp01@koegespejderne.dk

mailto:afdtrp01@koegespejderne.dk

