
GULDGRÄVARHAJK 19-20 september 

 

Välkomna till Guldgrävarhajken 2020! 

Vi ställer inte in- vi ställer om! 

Här kommer lite ny information om Guldgrävarhajken!  Läs igenom informationen och bilagor! 

Läs uppdaterar information till patrullerna. Röd text är uppdatering 

Förberedelse uppgift! 

Glöm inte att göra er förberedelse uppgift! 

 

Större patruller och antal tält/vindskydd 

Vi kommer att föredra större patruller isf för fler patruller. Detta för att inte dra ut på starttiderna, 

och för att underlätta vid övernattningsplatserna. Så vill ni göra större patruller är detta bra. I stället 

för max 8 scouter ökar vi detta till 10-14  

Ni behöver uppdatera ert antal patruller efter detta så fort som möjligt.  

Vi behöver också då veta antalet personer i varje patrull samt också antal tält eller vindskydd. 

Starttider 

Ni kommer att få reda på er starttid när jag har fått in era uppdateringar kring patruller och 

deltagare. Startordning baserad på restid till start finns som bilaga samt antalet anmälda patruller.  

Lunchen 

För att minska att för många patruller möts, har vi ändrat lunchförutsättningarna och låter varje 

patrull äta sin lunch under vägen var man vill. Se till att då har vatten med er för detta.  

Övernattningsplatser och upphämtnings platser 

Bilagd finns också en karta på våra 10 olika övernattningsplatser samt våra 4 avslutningsplatser.  

Vilken övernattningsplats och avslutningsplats ni kommer att få meddelas senare. 

Deltagarlista 

Bifogad deltagarlista ska fyllas i lämnas vid incheckning. 

För att Guldgrävarhajken ska bli en härlig upplevelse måste vi ALLA hjälpas åt att minimera ev 

smittspridning av Coronaviruset. 

Ledare kommer vid start att få intyga 

Det är mycket viktigt att medföljande information når ledare och deltagare som ska delta på årets 

Guldgrävarhajk. Ledare kommer vid start att få intyga att man läst och informerat sina scouter om 

vilka förhållningsregler som ska följas under hajken, se bifogad Riskanalys.  Om vi ser att det 

förekommer situationer där förhållningsreglerna inte följs innebär det att vi kan tvingas avbryta 

hajken. 

Extra utrustning att ta med 

Varje patrull SKA ha med sig; handsprit och tvål som räcker till hela patrullen under hela hajken,  

detta kommer att kontrolleras vid ankomst samt vattenpistol  (gärna en till varje scout).. 

Håll avstånd! 

Under hela hajken gäller det att avstånd hålls mellan patrullerna. På lägerplatsen måste scouterna 

hålla sig inom avsatt område. Det är viktigt att de tider som patrullen får till de olika aktiviteterna 

hålls för att undvika att för många samlas på ett och samma ställe.  

Hajkledningen! 


