
Superhjältehajk i Starkebo! 
 

När:  Den 14 till 15 november 2020 

Start:  kl. 14.00  

Slut:  kl.14.00 

Anmälan:  Senast den 8 november, via formuläret på hemsidan:  
https://vanersborg.scout.se/lager-och-hajker-3/ 

Kostnad:  100 kr, betalas med Swich eller kontant till Björn senast den 14 nov. 

Vi sover: Inomhus på golvet i vår storstuga. 

Att ta med: Se bifogad packlista 

Mobil: Behövs inte! 

Tema:  Superhjältar och miljö 

 
Mer om temat 

Man behöver inga superkrafter för att vara superhjälte. Man behöver inte vara stor eller stark 

utan alla kan bli en superhjälte. Det räcker med att vara snäll, omtänksam, hjälpsam och våga 

säga ifrån när man tycker att något är fel, vilket inte är så lätt alla gånger. 

 

Inom scouterna arbetar man mycket med att försöka skapa en hållbarare värld. Vi har därför 

tänkt lite extra på att minska vår hajks klimatpåverkan. Vi har därför på hajken valt mat med 

liten klimatpåverkan, skall försöka minimera matsvinnet och minimera våra transporter. Vårt 

önskemål är därför också att vi skall försöka att samåka till hajken i så hög utsträckning som 

möjligt. Miljön kommer även vara en del av scouternas program. 

 

Egen utrustning 

Till inbjudan finns en packlista med saker som er scout bör ha med sig för att få en kul hajk. 

Vi kommer att vara ute mestadels av tiden så ordentligt med varma och tåliga kläder och skor 

är ett måste. Kåren har lite utrustning som vid behov kan lånas ut, vill ni låna något så hör av 

er så hjälper vi till. Scouterna skall inte vandra med sin packning dock är det bra om scouterna 

själva kan lyfta och bära sin egen packning från parkering till stugan en sträcka på ca 200 meter.  

 

Mat och godis under hajken 

Kåren kommer att köpa in all mat, fika och godis m.m. som vi kommer att äta under hajken. 

Vi vill också att ni inte skickar med er scout eget godis, läsk, snask m.m. av det skälet att vi 

måste ha kontroll på vad som äts under hajken med hänsyn till ev. allergier så att ingen får i 

sig någonting hen inte tål! 

 

Vägbeskrivning 

 

Våra stugor 

 

 

   

  Radiomast P-plats  

 

   

Skogsväg markerad med scoutskylt.  

Cirka en kilometer norr om 

Vänersborgsavfarten på väg E45 

finns en avfart mot Rösebo. 

Sväng in där och kör 1,9 km. Där 

finns en avfart till en skogsväg 

markerad med en scoutskylt. Kör 

in där till radiomasten, ca 300 

meter. Men kör försiktigt, dålig 

skogsväg. Gå därifrån till 

scoutstugorna. 

 


