
Kårhajk	  på	  Hunneberg	  	  
vid	  Bergagården	  

21	  och	  22	  april	  2018	  
	  
Helgen	  21-‐‑22	  april	  anordnas	  en	  outdoor-‐‑mässa	  vid	  Bergagården	  på	  Hunneberg.	  
Vi	  i	  scoutkåren	  kommer	  att	  deltaga,	  och	  dessutom	  ha	  en	  hajk	  där	  (på	  Jägmästarkullen).	  Hajken	  
vänder	  sig	  till	  spårare	  och	  äldre	  scouter.	  Vi	  kommer	  bland	  annat	  visa	  scoutaktiviteter	  för	  besökare	  
på	  mässan.	  
	  
Länk	  till	  mässan:	  
http://www.hunneberg.com/se/hunnebergs-‐‑outdoorm%C3%A4ssa-‐‑30704069	  
	  
Mässan	  är	  på	  dagtid	  kl.	  10.00	  –	  16.00	  båda	  dagarna	  
	  
För	  vår	  hajk	  gäller:	  
Start:	  lördagen	  21/4	  kl.	  9.00	  vid	  entrén	  till	  Bergagården	  
Slut:	  söndagen	  22/4	  kl	  16.30	  vid	  entrén	  till	  Bergagården	  
Kostnad:	  150	  kr	  
Logi:	  vi	  sover	  i	  tält,	  ev.	  med	  kamin	  
Tag	  med:	  Sedvanlig	  hajkutrustning,	  dvs	  sovsäck,	  liggunderlag,	  varma	  kläder,	  lämpliga	  skodon,	  
plasttallrik,	  plastmugg,	  bestick,	  gosedjur	  och	  vad	  du	  tycker	  är	  lämpligt.	  Ta	  inte	  med	  mobiltelefon.	  
Eldpost:	  Vi	  behöver	  troligen	  elda	  i	  kaminer	  i	  tälten	  och	  därför	  är	  vi	  tacksamma	  för	  hjälp	  av	  
föräldrar	  med	  att	  sitta	  eldpost.	  Ju	  fler	  eldposter,	  desto	  kortare	  pass	  (för	  oss	  ledare)	  .	  
	  
Anmälan	  för	  spårare,	  upptäckare	  och	  ledare	  senast	  15	  april	  till	  Björn	  Sikström:	  
per	  telefonsamtal	  eller	  SMS:	  0739-‐‑753140	  
Eller	  skicka	  email	  till	  Björn:	  b.sikstrom@gmail.com	  
	  
Anmälan	  för	  äventyrare	  senast	  15	  april	  till	  Andreas	  Östberg:	  
per	  telefonsamtal	  eller	  SMS:	  0707-‐‑5158305	  
Eller	  skicka	  email	  till	  Andreas:	  apoe@telia.com 
	  
Anmälan	  för	  utmanare	  senast	  15	  april	  till	  Peter	  Lénberg:	  
per	  telefonsamtal	  eller	  SMS:	  0702-‐‑082515	  
Eller	  skicka	  email	  till	  Peter:	  peter.lenberg@telia.com 
	  
	  
I	  anmälan	  ska	  anges:	  
Scoutens	  namn	  
Avdelning	  
Allergier	  etc	  
Tel.	  till	  målsman	  under	  hajken	  
Målsman	  som	  kan	  hjälpa	  till	  att	  vara	  eldpost	  
Målsman	  som	  vill	  deltaga	  på	  hajken	  
	  

	   	  

	  

	  


