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INSTRUKTIONER INFÖR GULDGRÄVARHAJKEN 19-20/9 2020 

Guldgrävarhajken innehåller följande målspår: Ledarskap, aktiv i gruppen, relationer, känsla för naturen, existens,  

självinsikt och självkänsla, fysiska utmaningar, ta hand om sin kropp, problemlösning samt fantasi och kreativt uttryck. 

Story 

Man har funnit guld i Canada! Våra scouter ska hjälpa till att leta. För att göra detta 

måste scouterna passera gränsen till Canada. För att få komma in i Canada måste varje 

scout visa upp ett giltigt pass, samt betala en avgift som ska avläggas i passkontrollen. 

Man får inte färdas själva i vildmarken, utan man måste också betala för en guide 

(ledare) och naturligtvis en karta.  

Scouterna utsätts för olika strapatser och prövningar under vandringen, branta backar i 

Pink Valley (Skäralid) med tung packning. Men man kan i en pantbank (första 

kontrollen) sälja bort viss del av utrustningen som inte behövs för att lätta på 

packningen?  

 

Under vägen möter scouterna kanske indianer och andra stråtrövare. Väl framme vid 

guldfältet finns det gott om guld, men det finns andra som också letar! Hur ska just 

våra scouter få tag i guldet som ligger där och glimmar?  

 

Väl framme vid guldgrävarbyn C-lake City en bit in i dalen finns affär, bank och 

saloon. Där finns olika aktiviteter som man kan göra för att tjäna in mera pengar. En del 

av dessa aktiviteter kostar en mindre summa, men vinner man får man också 

mångfaldigt mer. Men där finns också laglösa som är på jakt efter guldet och som kan 

ställa till bråk.  Hur ska vi förvara vårt guld säkert?  

Äventyrsscouterna kommer att vandra ca. 7 km på lördagen i sina ordinarie patruller med ca 4-8 

scouter i varje patrull tillsammans med ledare i varje patrull. Patrullens hajkutrustning kommer att 

bäras med under vandringen, förutom den utrusning som patrullen har lämnat i pantbanken i 

starten. Maten, förutom lunchen, packas separat och kommer att transporteras till 

övernattningsplatsen. Scouterna bor i vindskydd/tält och maten kan tillagas över öppen eld. 

Förberedelser: 

Scouterna ska förbereda sig inför Guldgrävarhajken enligt följande: 

Tidsåtgång är 2 x 1 timme 

Pass  (se bilaga) 

För att kunna passera gränsen till Canada krävs ett pass. Scouterna ska färdigställa ett personligt pass 

enligt bilaga. Passet ska förutom namn, patrull och kår också innehålla FOTO taget på högkant, samt 

personliga mått.  

Personliga mått enligt passet 

Passet ska innehålla personliga mått. Man kan med fördel också använda mötestid till att låta 

scouterna ta fram sina personliga mått, stegning mm.   

En annan av förberedelseuppgifterna kan också vara hur man packar sin packning så att man kan 

bära den på en vandring. 
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Målspår: Fantasi och kreativt uttryck, problemlösning, aktiv i gruppen 

Pengar (se bilaga) 

Vid gränsstationen måste man köpa inträde i Canada, en karta och en guide. För att få vaska guld 

kommer en avgift att tas ut för en inmutning. Det gäller då för patrullerna att ha så mycket pengar 

som möjligt i starten. Det kommer att finnas möjlighet att under vägen tillförskansa sig mer pengar 

på de olika kontrollerna.  Syftet med detta är att scouten blir sporrad av att delta på 

avdelningsmötena, samt att delta på hajken. 

OBS! Kostnaderna regleras efter hur mycket pengar patrullerna har med sig, så det är inte 

jätteviktigt att alla patrullerna har lika mycket med sig från start. 

Dela ut pengar till era scouter enligt följande 

Varje scout som deltar på ett avdelningsmöte får 100 $. Hinner ni med 2 eller 3 möten innan hajken 

får scouten 2-300 $. Patrullen samlar på sig pengarna. Även om en scout inte deltar på hajken kan 

hans patrull få tillgång till även hans pengar.  Ju större den deltagande patrullen är desto mer pengar 

har patrullen i starten. 

Uppdatera antalet patruller och antal scouter från er under vecka 36.  
Antalet scouter i varje patrull är inte så väldigt viktigt till denna hajk. Men för stora patruller 
är inte att föredra. Är ni osäkra på om antalet patruller eller ni ligger på gränsen, hör gärna 
av er om detta. Om det skulle bli någon lite justering av deltagarlistan sista veckan är detta 
OK.  Vi behöver veta antalet scouter och antalet ledare för att kunna anpassa material efter 
detta. 
 
Deltagarlista: Vi behöver få in er deltagarlista detta gör ni genom att fylla i era scouter i 
scoutnet innan start eller fyll i bifogad deltagarlista, lämnas senast i starten. 
 
Hajkavgift: 
Kåren faktureras från Södra Skånes Scoutdistrikt. 
I avgiften ingår allt program.  I avgiften ingår INTE mat och transport till hajkområdet!  
 

Terrängen: 

De flesta av er har säkert hajkat i Skäralid. Då vet ni säkert att det är brant och stenigt så ni får vandra 

försiktigt i de brantaste partierna. Vi kommer att gå mestadels på Skåneleden ORGANGE MÄRKNIG. 

Fram till lunchen är det blå markering, där efter går ni på Skåneleden samt sista 300m avviker vi 

från Skåneleden. Karta finns på hemsidan. Vandringen är beräknad till ca 6 timmar inkl. lunchpaus.  

Lördag lunch 

På grund av Corona kommer vi att ändra så att patrullerna tar sin lunch längs vägen, men tänk på att 

patrullerna inte har kvar sin utrustning (se förslag på lunch). Vi föreslår en lätt lunch så att lunch 

pausen inte blir allt för lång. Vi räknar med en lunch paus på ca 30 min. Vi förordar att ni kommer så 

tidigt som möjligt till övernattningsplatsen.  

Övernattningsplatsen 

Vi kommer att bli tilldelad en övernattningsplats av de 10 olika vi har i närområdet. Vidare besked 

om detta kommer ni att få. 

På övernattningsplatsen finns det tillgång till vatten och ved. Det finns också toaletter.  

Slanor finns  i skogen i begränsat antal. 

 



GULDGRÄVARHAJK 19-20 september 

 

Aktiviteter  vid övernattningsplatsen 

Ni kommer att komma fram till övernattningsplatsen mellan kl. 14-18 beroende på när ni startar. 

Det kommer att finnas aktiviteter vid övernattningsplatsen som ni kan göra när ni kommer fram.  

De flesta går också att göra på söndag förmiddag.  Ni kommer att få en tilldelad tid när ni ska besöka 

de olika aktiviteterna.  

Söndagen aktiviteter 

På söndags förmiddagen är en del av aktiviteter öppna för er som kom fram sent och han inte göra 

detta under lördagen. Ni kommer att få en tilldelad tid.  

Ni kommer att få en tilldelad tid. På söndagen efter lunchen. Då ska ni ha ätit lunch, packningen vara 

klar och lägerplatsen av städad och godkänd.  Sheriffen kommer att dra ihop alla scouter efter 

schema för att fånga in banditerna som har rånat banken under natten.  

Mat  

Maten står ni själva för. Patrullerna kan laga sin mat patrullvis över öppen eld.  Exempel på  

matsedel bifogas senare. Vid övernattningsplatsen bygger patrullerna sina eldstäder själva.  Patrullen 

behöver inte bära sin mat med sig på vandringen UNDANTAGET LUNCHEN.  

Maten kommer att transporteras till övernattningsplatsen. MÄRK MATKASSARNA med patrullens 

namn. Kassarna kommer sedan patrullerna att kunna köpa i affären på övernattningsplatsen.  

Patrullerna kan med fördel göra sin egen matsedel, (om man inte vill använda den som vi kommer att 

sända ut) och även vara med och handla sin egna mat. 

Mobiltelefon: 

Det är mycket dålig mobiltäckning i hela hajkområdet. 

Patrullutrustning (se nedan) 

Bifogad finns ett exempel på patrullutrustning. Som patrullerna officiellt ska bära med sig. I 

verkligheten kommer det att finnas möjlighet att lämna in sin patrullutrustning i en pantbank vid 

första kontrollen. Då kommer pantbanken att köpa patrull utrustningen enligt en prislista. Då får 

patrullen möjligheter till mer pengar men också möjligheten att slippa bära sin utrustning.  

DETTA SKA PATRULLERNA INTE VETA I FÖRVÄG.  På övernattningsplatsen kan patrullerna återigen 

köpa tillbaka sin utrustning, kanske då till ett högre pris. Men då har patrullerna förhoppningsvis 

vaskat guld och tillskansat sig mycket mer pengar.  

Utklädnad och rekvisita 

Det är kul om scouter och ledare är lite utklädda men inget krav. En snusnäsduk/scouthalsduk kan 

duga bra, men har man en cowboyhatt eller varför inte en slokhatt och en gammal rock är det 

roligare. Har man en vattenpistol förhöjer detta stämningen också.   

Vi försöker få funktionärerna att klä ut sig lite mera. Detta gör att scouterna också gärna vill klä ut sig 

lite om de får möjligheten och informationen. 

Ledare 

Patrullerna består av ca 10-14 scouter.  Med varje patrull går också 1-2 ledare. Har ni flera ledare 

med er, kan övriga ledare att vara funktionär och få en uppgift under dagen. 

Övrigt 

Det mesta av ”programmet” kommer att ske under lördagen. Under söndagen kommer patrullerna 

endast att vandra en kortare sträcka på ca 4 km.  
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Funktionärer 

Om ni har möjlighet kan ni övertala era andra ledare och utmanarscouter att följa med. Ju fler 

funktionärer vi är, desto roligare och mer kan vi göra. Vi har en hel del kontroller förbereda som 

enkelt kan genomföras om vi får med lite extra ledare/utmanare.  Funktionärerna träffas redan på 

fredagskvällen.  

Startplats: Skäralids parkering, det går att åka kollektivt dit. Bra förbindelser. 

Starttider: Officiella start tiden är kl. 08.00 på lördagen. Ni har möjlighet att önska er en start tid 

mellan kl. 08:00-11:00 Annars får ni en start tid där den patrull som bor närmst startar först. Åker ni 

kollektiv  så kan ni få en tid som passar med bussen. Vi kommer att ge 4 patruller starttid varje kvart.  

Vi är 45 patruller och kommer att starta var 5 min efter hand som ni är start klara från kl .08.00 fram 

till ca. kl.11.00. Har ni mer än en patrull kommer dessa att starta efter varandra.  

Innan ni kommer till start ska ni lägga era matkassar i anvisat släp. Våra funktionärer kommer att 

hjälpa till med detta. 

Målgång på söndagen: Kommer att ske vid 4 olika parkeringsplatser, se bifogad karta. Vilken plats 

kommer ni att få reda på.  Tider ca kl. 14.30 resp 15 .00 (De patruller som har sina bilar i Skäralid får 

transport ner för att hämta sina bilar). Se karta på hemsidan. 

ALL INFORMATION OCH DOKUMENT KOMMER ATT FINNAS PÅ 

www.djupadal.scout.se/aventyrshajker/guldgravarhajk/  

Behöver du mer Mer Information kontakta: 

Ulf Nielsen 

Djupadals scoutkår 

0705-370 260 

nielsen.ingemansson@telia.com 
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Förslag på utrustning för patrullen 

1 st Vindskydd 

2 st Fotogenlampor 

½ liter fotogen 

1st yxa 

1st såg 

1st spade 

1st förbandskudde 

1 st stekjärn 

1 st gryta 

                     matlagningsbestick och diskmedel 

1ask tändstickor 

                     surrningsgarn 

Personlig utrustning 

Ryggsäck 

Liggunderlag 

Sovsäck 

Sovkläder 

Vattenflaska 

Matgrejor: Kåsa, Storkåsa, bestick 

Toalettartiklar 

Regnkläder 

Varm tröja 

Ombyte av kläder 

Ficklampa 

Kamera 

Eldpåse 

Hajkbricka 

Arbetshandskar 

Kniv 


