
Höstförläggning 2020 
Veckoslutet 10–11 oktober är det dags för Munksnäs Spejarnas 
traditionella höstförläggning vid Lärkans stuga i Noux. Alla 
vargungar och scouter är välkomna med för att tillbringa 
veckoslutet i den vackra höstskogen! 

Coronavirus 
Vi planerar för tillfället att hålla förläggningen normalt, med 
undantaget att vi har så mycket program som möjligt utomhus, är särskilt noggranna med 
handhygienen, och att alla själva ansvarar för transporten till och från förläggningen. Läget är 
dock osäkert och det finns en  risk för att vi måste göra större ändringar eller till och med avboka 
förläggningen på kort varsel. Vi meddelar om ändringar sker. 

Anmälning 
Anmälning sker i scouternas medlemsregister Kuksa. Sista anmälningsdag är söndag 4.10. 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=37490 
 
Instruktioner för hur du registrerar dig till och loggar in i Kuksa hittar du på kårens hemsida: 
https://www.munksnasspejarna.fi/karen/kuksa 

Deltagaravgift 
Deltagaravgiften är 40 €. Betala in avgiften på kårens konto FI42 4055 1040 0157 56 senast 
söndagen 11.10. Använd ditt personliga MSP-referensnummer. Ifall du inte hittar ditt nummer 
kan du kontakta kårekonom Niklas Pajunen (nipa@munksnasspejarna.fi) eller sekreterare 
Joakim Gunst (jocke@munksnasspejarna.fi). Samma referensnummer används för 
medlemsavgiften och övriga kårevenemang. Det kan vara bra att inte betala deltagaravgiften i 
förtid så att vi inte behöver återbetala avgifter om ändringar sker på grund av coronaviruset. 

Resor 
På grund av coronaviruset ordnar vi inte gemensam transport till förläggningen, utan uppmanar 
deltagarna att komma på plats med bil (det är även möjligt att själv komma med kollektivtrafik). 
Adressen är Ruuhijärvivägen 5, Esbo. På lördagen skall du vara på plats kl. 10:30 vid Lärkans. 
Förläggningen slutar på söndag kl. 13:00. När du anländer med bil, kör inte upp för sista backen 
till Lärkans utan lämna bilen vid Ruuhijärvivägen. 
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Utrustning 
Packningen skall vara lätt och packad i ryggsäck (rinkka). Se till att du packar så att du vet var du 
har din utrustning (detta gäller speciellt vargungar som packar med sina föräldrar). Märk din 
utrustning med namn så undviker vi onödigt detektivarbete. 
 
❏ Scouthalsduk! (gäller ej nya vargungar) 
❏ Varma, oömma utekläder 
❏ Stövlar eller vattentäta vandringsskor 
❏ Vattentät rock och vattentäta byxor 
❏ Mössa och vantar eller handskar 
❏ Sovsäck och pyjamas (liggunderlag behövs ej) 
❏ Extra ylletröja eller fleece 
❏ Extra kalsonger, långkalsonger, underblus, strumpor och sockor 
❏ Tvättgrejor och handduk 
❏ Tandborste och tandkräm 
❏ Personliga mediciner 
❏ Ficklampa 
❏ Vattenflaska 

 
Äventyrsscouter och äldre skall även ta med: 
 
❏ Matkärl, mugg och bestick 
❏ Puukko 
❏ Tändstickor 
❏ Kompass 
❏ Kartfodral (om du har) 

Frågor 
Om du har frågor kan du kontakta Jonathan Gripenberg (jona@munksnasspejarna.fi) eller 
kårsekreterare Jocke Gunst (jocke@munksnasspejarna.fi). 
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