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1 Insignes

Op het terrein van KISC kun je verschillende insignes behalen. De insignes staan afge-
beeld in Figuur 1 en de omschrijvingen zijn hieronder te lezen.

(a) High Adventure (b) Eco (c) International Friendship

(d) KISC Challenge (e) Hüttentest (f) Wanderrücksack

Figuur 1: Insignes die zijn e behalen op KISC.

1.1 High Adventure

Het High Adventure insigne is bedoeld om Scouts de alpiene omgeving te laten erva-
ren. Het insigne combineert theorie over (veiligheid in) de alpen met gave outdooracti-
viteiten. Om het insigne te halen moet je minstens zeven van de onderstaande punten
hebben uitgevoerd.

1. Overnacht in een berghut.

2. Doe mee aan een hike.

3. Neem deel aan een klimactiviteit.
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4. Zwem in een bergmeer.

5. Loop een tocht boven de 2500m en leer over hoogteziekte.

6. Bezoek de presentatie “Glaciers, Alps and Avalanches” (Gletsjers, Alpen en Lawi-
nes).

7. Leer een kompas te gebruiken om te navigeren en bewijs dit tijdens een kompas-
cursus.

8. Neem deel aan een “Snow & Ice” activiteit.

9. Neem deel aan een KISC activiteit.

10. Neem deel aan een wateractiviteit.

1.2 Eco

Eco gaat over wandelen, gletsjers, erosie, klimmen, flora en fauna, sterren, groen leven
en nog veel meer. Ontdek hoe KISC haar impact op de omgeving probeer te minimali-
seren, waar de energie van KISC wordt geproduceerd en hoe de Alpen zijn gevormd.
Het insigne bestaat uit twee onderdelen. “Natural World” en “Eco Actions”. Om het in-
signe te verdienenmoet je van beide onderdelen vier activiteiten uitvoeren.

1.2.1 Natural World:

1. Doe mee aan de “Evolving Alps Hike”.

2. Doe de “Gemmipass Eco Hike” of de “Electrifying Oeschinensee Adventure”.

3. Haal minstens 75 punten in de “Eco-I-Spy”.

4. Doe mee aan een hike, sneeuw-en-ijs activiteit of klimactiviteit.

5. Ga vleermuizen bekijken, of sterrenkijken.

1.2.2 Eco Actions:

1. Volg het “Green Campsite Trail”.

2. Doe de “Green Chalet Trail”.

3. Doe mee aan de worksop alternatieve energie.

4. Bezoek de eco ruimte en doe daar een activiteit.

5. Doe mee aan “The Secret Life of Bees”.
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1.3 International Friendship

Een belangrijke doelstelling van KISC is het doen ontstaan van internationale vriend-
schappen. Dit insigne is bedoeld om de gasten met elkaar in contact te brengen, zodat
ze hun culturen met elkaar kunnen delen. Je moet minstens zeven van onderstaande
activiteiten uitvoeren om het insigne te verdienen.

1. Doe mee aan de “World Scout Workshop”.

2. Doe mee aan de “International Sports A�ernoon”.

3. Doe mee aan “Race the World” of “International Evening”.

4. Doehet “Discovery Trail”, “GreenCampsite Trail” of “KanderstegTrail”, samenmet
een Scout uit een ander land.

5. Leer een liedje of gebruik uit jouw eigen land aan iemand uit een ander land.

6. Loop het “International Friendship Trail”.

7. Lever een bijdrage aan KISC door deel te nemen aan het service project.

8. Maak van tevoren contact met twee andere groepen, die tegelijkertijd in Kander-
steg zullen zijn. Leer over hun achtergrond en cultuur en ontmoet ze in KISC.

9. Schrijf over je ervaring in KISC en stuur het naar programme@kisc.ch.

1.4 KISC Challenge

DeKISCChallenge is bedoeldom iedereenuit tedagenomdeel te nemenaandebelang-
rijkste thema’s in Kandersteg. Je moet tenminste twee activiteiten uitvoeren uit iedere
categorie.

1.4.1 High Adventure

1. Overnacht in een berghut.

2. Zwem in een bergmeer.

3. Loop een bergtocht en klim boven de 2500m.

4. Leer een kompas te gebruiken en bewijs dit tijdens een kompascursus.

5. Doe mee aan een hike of klimactiviteit.
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1.4.2 Eco Adventure

1. Doe mee aan de “Evolving Alps Hike”.

2. Ga sterrenkijken.

3. Doe mee aan de “Juicinator” of “Nature Explorers”.

4. Volg het “Green Campsite Trail”.

5. Doe de “Eco Quiz”.

1.4.3 International friendship

1. Doe mee aan de wekelijkse pionierwedstrijd.

2. Neem eten uit je eigen land mee naar de internationale avond, of kook voor een
groep uit een ander land.

3. Doe mee aan de “World Scout Workshop” of “Big World Workshop”.

4. Treed op tijdens het internationale kampvuur”.

5. Doe het “International Friendship Trail”.

1.5 Hüttentest

Haal bij de receptie een stempelkaart en laat deze stempelen door de huttenwaard van
de hutten die je bezoekt. Afhankelijk van het aantal hutten dat je bezoekt krijg je een

• bronzen speld (twee hutten),

• zilveren speld (drie hutten),

• gouden speld (vier hutten),

• of een gouden speld en een cadeautje (alle 10 de hutten).

1.6 Wanderrücksack

Haal bij de receptie een opdrachtenblad. Afhankelijk van de keuze krijg je een bronzen,
zilveren of gouden speld. Voor de zilveren speld kom je tot maximaal 1889 m hoogte,
voor de zilveren tot 2300 m en voor de gouden zelfs tot 2546 m. Voor de zilveren speld
kun je een 3-toppen route lopen en voor de gouden kun je zelfs twee 3-toppen tochten
lopen.
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