Sommarhajk 31.7–2.8.2020
På grund av coronaviruset inhiberades tyvärr både sommarens
storläger Najs och vargungelägret vi planerat med
flickscouterna. Nu när begränsningarna har lättats en aning
bestämde vi oss ändå för att ordna en kortare sommarhajk för
alla kårmedlemmar, så att sommaren inte blir helt utan
scoutevenemang. För att minska antalet deltagare på samma
gång delar vi upp hajken i en dagsutfärd för vargungar fredagen
31 juli, och en veckoslutshajk för äventyrsscouter, spejarscouter
och explorerscouter veckoslutet 1–2 augusti. Båda ordnas i
Sjundeå, och övernattningen för hajken är vid Lappträsk på vår traditionella vårhajksplats.

Vargungar
Start:
Slut:
Pris:
Anmälning:

Fr 31.7 kl. 10:00 vid Meikos parkeringsplats, Korsolammentie 44, Kyrkslätt
Fr 31.7 kl. 17:00 på samma plats
10 euro, skall betalas senast 2.8
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=35105

Äventyrsscouter, spejarscouter och explorerscouter
Start:
Slut:
Pris:
Anmälning:

Lö 1.8 kl. 10:00 vid Meikos parkeringsplats, Korsolammentie 44, Kyrkslätt
Sö 2.8 kl. 15:00 vid Käla gård, Ängesbyvägen 299, Sjundeå
20 euro, skall betalas senast 2.8
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=35106

Specialarrangemang
På grund av coronaviruset skall du beakta följande specialarrangemang:
● Transport till och från hajken sköts i första hand av scoutens föräldrar och inte med
gemensam transport. Om du inte har möjlighet att ta dig till hajken själv eller med en
kompis så kan du kontakta Erik (kontaktuppgifter nedan).
● Vi sover i så många skilda tält som vi har möjlighet till. Om du har ett eget tält får du
därför gärna ta med det. Ett annat behändigt alternativ är en sovhängmatta, om
vädret ser ut att bli tillräckligt bra.
● Du får delta i hajken endast om du är frisk och symtomfri. Om du insjuknar efter att
du anmält dig kan du kostnadsfritt annullera anmälan. Det här är enklast om ni
betalar deltagaravgiften först 2.8. Om du tillhör en riskgrupp skall du inte delta.
● Vi beaktar särskilt handhygienen på hajken. D
 et är normalt för oss att alltid använda
handdesinficering före vi äter på scoutevenemang, men vi är nu särskilt noggranna.
Du får också gärna ta med en egen flaska med desinficeringsmedel.

Utrustning
Packa allting en rinkka som du själv orkar bära. Lämna också lite extra utrymme i
ryggsäcken så att du har plats att bära gemensam utrustning som vi delar ut vid starten.
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Scouthalsduk
Ryggsäck/rinkka
Vattentäta påsar att packa i
Regnskydd för rinkkan
Stövlar eller vattentäta vandringsskor (som du vandrat med tidigare)
Kalsonger, sockor och underblus (t-skjorta)
Oömma, bekväma utebyxor
Vattentät rock och vattentäta byxor
Varm ylletröja eller fleece
Mössa och handskar
Vattenflaska
Matkärl, mugg och bestick
Eventuella mediciner
En rulle WC-papper
Simbyxor och en liten handduk
Lippis, solglasögon och solkräm, myggmedel
Eget desinficeringsmedel (om du vill)

Äventyrsscouter, spejarscouter, explorerscouter
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Extra kalsonger, sockor och underblus
Sovsäck, liggunderlag och sovkläder
Ficklampa, kniv, kompass och tändstickor
Tandborste, tandkräm, personlig hygien
En liten förstahjälpsförpackning (åtminstone plåster och skavsårsplåster)
Vattentätt kartfodral (om du har)
Eget tält eller sovhängmatta (om du har)
Scoutsångbok (om du har)
Kamera (om du vill)

Frågor
Instruktioner för Kuksa på kårens hemsida: www.munksnasspejarna.fi/karen/kuksa
Om du har frågor kan du kontakt kårchef Erik Sandström (erik@munksnaspejarna.fi).

