Vinterhajk 13.3.2021
Lördagen den 13 mars ordnar Munksnäs Spejarnas vinterhajk i form
av en dagsutfärd i Salmi friluftsområde och norra Noux. Vi vandrar,
lagar lunch tillsammans på trangia, och har scoutigt program. Alla
äventyrsscouter och äldre är välkomna med på hajken!

Coronavirus
På grund av coronaviruset är det inte möjligt att hålla vinterhajken
i normalt format, med övernattning i halvplutonstält. För tillfället räknar vi med att det är möjligt
att ordna en dagsutfärd, men läget är osäkert, och det finns en risk att vi måste göra ändringar
eller annullera evenemanget på kort varsel. Vi meddelar om ändringar sker.

Tidtabell och resor
På grund av coronaviruset ordnar vi inte gemensam transport till hajken, utan förutsätter att
deltagarna kommer med egen transport. Samling sker lördag 1 3.3 kl. 10:00vid Salmi
friluftsområdes parkeringsplats (Salmentie 100, Vichtis). Hajken avslutas på samma plats kl. 17.

Anmälning
Anmälning sker i scouternas medlemsregister Kuksa. Sista anmälningsdag är söndag 7.3.
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=39843
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 10 €. Betala in avgiften på kårens konto FI42 4055 1040 0157 56 senast
söndagen 14.3. 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.

Utrustning
Packningen skall vara lätt och packad i ryggsäck (rinkka), eftersom vi vandrar under hela dagen.
Packa allt som inte får bli vått i vattentäta plastpåsar. Utrustningslista:
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Scouthalsduk!
Varma, oömma utekläder
Stövlar eller vattentäta vandringsskor
Vattentät rock och vattentäta byxor
Mössa och vantar eller handskar
Extra ylletröja eller fleece
Vattenflaska
Matkärl, mugg och bestick
Puukko
Tändstickor
Kompass
Kartfodral (om du har)

Frågor
Om det är någonting du behöver låna eller vill fråga så kan du kontakta kårsekreterare Joakim
Gunst (jocke@munksnasspejarna.fi) eller kårchef Erik Sandström (erik@munksnasspejarna.fi).
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