Vårby Gård och Norra Botkyrka Sjöscoutkår åker på gemensam hajk till
Pettersberg i norra Sorunda.
Det blir en riktig friluftshelg med matlagning ute, vandring, lägerbål – en riktig hajk!
När:

Fredag 2/11 – Söndagen 4/11 2018

Hajkavgift

250 kr för hela helgen. Ledare/Föräldrar betalar 125 kr.

Utresa:

Vi träffas vid scoutstugan i Slagsta fredagen 2/11 kl 18.30
efter vi har ätit middag hemma

Hemresa:

Vi åker från Pettersberg kl 13.00 på söndagen 4/11

Föräldrar:

Får också följa med. Förälder som följer med hjälper till som
ledare under helgen.

Anmälan:

Gör detta omgående så underlättar det för ledarna!
Lämna gärna tillbaka lappen även om du ej ska följa med.
ANMÄLAN SENAST ONSDAG 24/10
Hajkavgiften betalas till din ledare!

Frågor:

Besvaras av din avdelningsledare.
Lotta Lindberg 070-953 04 42
David Lindberg 070-978 56 28
Tomas Erlandsson 070-278 85 90
Emily Ahjolinna 076-163 0711

(spårare)
(upptäckare)
(äventyrare)
(utmanare)

Packlista hajk
Vad ska jag packa i:
Packa en liten dagryggsäck(typ skolryggsäck) med matsaker, extra
kläder/regnkläder/mössa/vattenflaska som alla behöver ha på lördagen!
Därutöver en stor väska/ryggsäck för övernattningen. Ett bra tips är att packa fram allt som ska med
först, och sen får scouten själv stoppa ned det i ryggsäcken. Det är ju lättast att hitta i en ryggsäck
som man själv packat i.
Drickkåsa (plastmugg) & Matkåsa (djup plast tallrik)
Bestick
Vattenflaska
Regnställ Jacka och Byxor
Sovsäck
Liggunderlag/Luftmadrass
Inneskor eller sockor att ha inne
Liggunderlag
Sovkläder pyjamas/träningsoverall
Tandborste / Tandkräm / Tvål
Handduk
Mössa och Vantar – det kan vara kallt!
Ytterplagg – vindtät jacka
Stövlar
Underkläder
Underställ eller långkalsonger
Strumpor i reserv
Extra byxor
Extra tröja
Extra T-shirt
Ficklampa – glöm inte kontrollera batteriet!
Scouthalsduk med sölja har du på dig.
Eventuella mediciner
Kniv för de som har knivbevis.
Packa gärna i packpåsar t.ex alla matsaker i samma påse, nattkläder och tandborste i samma
påse så är det lättare att hitta.
Tips: Den här packlistan är ju bra att spara till fler hajker/övernattningar! Du har väl gjort en
scoutpärm där du spar alla bra scouttips!

Anmälan till hajk på Pettersberg 2018
Lämnas tillbaka till din ledare snarast, dock senast onsdag 24/10.
Du kan även anmäla dig via e-mail info@nbs-scout.se

( ) Ja, självklart följer jag med på hajken på Pettersberg
( ) Nej, tyvärr kan jag ej följa med

Bilskjuts
( ) Ja, vi kan skjutsa ____ antal scouter till Pettersberg fredagen den 2/11 kl 18.30
( ) Ja, vi kan skjutsa ____ antal scouter hem från Pettersberg söndagen den 4/11 kl 13.00
( ) Nej, vi kan inte hjälpa till med bilskjuts

Allergier, övrig info som är bra för ledare att veta
T.ex. mediciner jag måste ta, mat jag är allergisk emot osv.

Jag är
( ) Spårare

( ) Äventyrare

( ) Ledare

( ) Upptäckare

( ) Utmanare

( ) Förälder

Scoutkår
( ) Norra Botkyrka Sjö

___________________________
Scoutens namn

___________________________
Förälderns underskrift

___________________________
Telefon till förälder under helgen

___________________________
Förälderns namn – texta

E-post adress

Fylls i av ledare: Betalt ____ :- den ____ / ____ -18. Mottaget hajkansv: _____________

