Gör dig redo för livet
Blå Hajken är ett äventyr i den svenska vildmarken för
äventyrarscouter, utmanarscouter, roverscouter och ledare.
Under dessa vandringshajker får du uppleva gemenskap,
friluftsliv och spänning.

Jägarna
Jägarna vandrar utan kontakt med omvärlden i de Jämtländska
fjällen. Äventyret längs forsande jokkar och branta fjällsidor ger
vänner och erfarenheter för livet.

Forsfararna
Forsfararna vandrar i bitvis stiglösa skogar och över myrar i
Värmland. Under en del av hajken bygger patrullerna egna
flottar och åker nerför Klarälven

Vikväringarna
Vikväringarna håller till bland de lägst belägna fjällen i Sverige.
Tillsammans tar sig avdelningen på sjöar och över fjäll ner mot
den Bohuslänska kusten.

Läs mer på:
blahajken.scout.se

facebook.com/blahajken
@blahajken
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