Ledarrresa till Slovenien påsken 2018
28.3.2018-3.4.2018
Helsingfors Scoutkår Spanarna
Påsken 2018 åkte sex stycken ledare (ålder 17-29 år) från Spanarna till Slovenien. Ledarresa är ett
återkommande koncept i vår kår och ordnas med ca 4-5 års mellanrum, den fungerar som ett konkret
tack till kårens aktiva ledare för den tid och det engagemang de lägger ner på verksamheten och är ett sätt
att sporra och inspirera ledarna.

I år var syftet med resan att bekanta sig med ett från tidigare obekant land och en ny kultur, samt att
erbjuda en unik utmaning i form av en “skitour”. På en skitour går man uppför berg med skidor utrustade
med hudar och speciella bindingar, och skidar sedan ner i opistad terräng. Det är en form av extremsport
som kräver kännedom om miljön och säkerhet i bergsmiljö, vi förverkligade detta genom att anlita en
(bekant) bergsguide och en blivande bergsguide från Finland.
Det talas ofta om att scoutingen erbjuder häftiga äventyr för alla
åldersgrupper, men då man går från scout till scoutledare är ändå
verkligheten ofta den att veckomöten och planering av evenemang
är dominerande medan äventyren lätt glöms bort. På så sätt är
ledarresan också ett sätt att ge ledarna en oförglömlig upplevelse
och ett sätt att ta scoutäventyren till en ny nivå. Unikt för i år var
även att resan erbjöd något för deltagarna som var rätt obekant
från tidigare (skitouringen).
I ett nötskal (bifogat reseprogram) bestod resan av en “kulturdel”
och en “naturdel”. Kulturdelen förverkligade vi den 28.3, 29.3 och
3.4 då vi bekantade oss med olika historiska platser (kalkgrottan i
Postojna) och städer (Bled, Ljubljana), de resterande dagarna
tillbringade vi i Triglav nationalpark uppe i bergen. Under dagarna
uppe i de slovenska bergen var vi långt från all civilsation och kom i
kontakt med ett äldre slovenskt par (på bergsstugan vi bodde i) som
inte kunde någon engelska. Det kändes som ett jordnära sätt att
bekanta sig med ett annat land och gav en autentisk upplevelse,
samtidigt som det utmanade oss att kommunicera med människor
vi inte delade ett gemensamt språk med. Med gester, lite tyska och
glada miner kom vi mycket långt! Förutom att skida upp och ner för bergstoppar hade vi också ett
praktiskt pass i lavinsäkerhet.

Ett tips och en utmaning:
Vår guide uppmanade oss att sätta telefonerna på flygplansläge under hela skitouren. Vi var alltså helt
frånkopplade från allting under några dygn och det gjorde att man var fullständigt närvarande, varje gång
vi hade tråkigt hittade vi på olika kreativa lösningar (som att göra en kort skidtur i skymningen).

Resan fungerade delvis som utlandsprojekt för roverscouterna i kåren och under planeringsfasen fick vi
bättre insikter i hur man gör upp en budget för en utlandsresa och bollade med olika
medelinskaffningssätt. Förutom att ansöka om stipendier jobbade vi gemensamt på en fest för att samla
ihop pengar. Ett tips är att tänka kreativt när man samlar ihop medel för en kostsam resa; t.ex. servera
några kvällarpå större fester! Att gemensamt jobba för ett gemensamt mål stärkte även
samhörighetskänslan i ledargänget. Det vi trots allt kunde ha gjort bättre var att vara ute i god tid med
stipendieansökningarna, vi tar det som lärdom till nästa projekt.
Resan var på många sätt en påminnelse om att det ibland är värt att kasta sig utanför sin
bekvämlighetzon, när man utmanar sig själv och varandra i en trygg grupp kan man klara av nästan vad
som helst!
Några sista tips:

- var ute i tid med budgetering
och finansiering

- bege er utanför städerna för att
-

-

komma i kontakt med lokala och
få autentiska upplevelser
ha kontakter: en bergsguide
kostar väldigt mycket i dygnet,
men ofta mindre om man har
bra kontakter
tänk utanför boxen: Slovenien är
kanske ett otippat land att fara
och åka skidor till, vilket gjorde
att vi fick vara nästan helt i fred
på bergen

Bilagor:
1.1 Dagsprogrammet för resan
1.2 Deltagarlista

1.1

28.3

29.3

30.3

31.3

Ankomst till
Slovenien

Besök till
Postojnagrottan

Avfärd från
Bled till
lokal skidort

Hyra
utrustning
och bilar i
Ljubljana

Besök till
Predjama
slott

Resa till
Postojna

Ankomst till
Bled

1.2
Deltagarlista
Louise Enckell
Gustav Söderholm
Beata Wenman
Ellen Wenman
Matilda Wenman
Emelie Thodén

1.4

2.4

3.4

Avfärd till
Skitouring i
Triglav
Triglav
nationalpark

Skitour

Utforska
Ljubljana:
museer,
slott etc.

Testa
utrustning
på lokal
skidort

Skitour i
Triglav
börjar

Skitouring
och
toppturer

Avfärd från
Triglav
tillbaka till
Bled

Utforska
Ljubljana

Utforska
Bled

Ankomst till
bergsstuga
och
övernattning

Lavinsäkerh Ankomst till
etspass och Ljubiljana
övernattning
i bergsstuga

Hemfärd

