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Hej! 
Välkommen till Guldgrävarhajken 2020 
Det kommer 38 patruller från 22 kårer i Skåne. Totalt är det 300 Äventyrsscouter och ett 50-tal 
ledare. Till detta kommer det ca 50 funktionärer. 
Alla har ännu inte rapporterat in antal, gör detta omgående. 
 
Hajkavgift! 
Avgiften kommer att faktureras till kårerna från Södra Skånes kansli efter avslutat arrangemang. 
 
Trots Corona är vi ändå många vilket är roligt. Vi vill göra ett Corna säkert arrangemang. MEN då 
behöver ALLA HJÄLPAS ÅT.  
 
Vi har tre tydliga regler för detta som ni ledare behöver hjälpa till med.  
 
-    Hålla avstånden. Det finns tillfällen då ni behöver ”passera” andra patruller. Då behöver ni se till 
att era scouter håller avstånd till andra. (Framför allt i C-lake City när ni ska gå till era 
övernattningsplatser och uppgifter i byn. Det blir oundvikligt tillfällen då ni måste passera varandra.) 
 
-  Tvätta och sprita era händer. Vid varje kontroll och vid måltider och toalettbesök. Ni behöver ha 
med er egen handsprit för detta. MEN det kommer också att finnas vid varje kontroll och vid 
toaletterna.  
 
- Vid övernattningsplatserna ska det vara minst 15 meter mellan kårerna. Vi har funktionärer som 
hjälper till med detta.  
 
 
STARTEN: 
Startordningen är baserat på körtiden från er hemort. De som bor närmast startar först. Det finns 
undantag på detta. Startordningen har förändrats något. Kontrollera er start tid. Detta beror på att vi 
vill göra grupper om max 50 scouter i varje grupp.  
Första start är kl. 08.15, hoppas att ni som har fått första starttiderna grejar detta. ? 
 
Vi kommer att starta med 5 mins mellanrum mellan patrullerna. (Det gör ca 12 i timmen)  
Vi kommer att starta efterhand som patrullerna kommer till start. DVS Vi kommer inte att vänta in 
patruller utan vi kommer att rulla på med starter. Startordningen är inte viktig för arrangemanget. Så 
kommer ni tidigare och det finns en lucka så kanske ni har möjligheter att starta tidigare, eller senare 
om ni inte är i tid. Vi behålla ordningen så gott det går då grupperna är baserade på max 50 scouter.  
 
Före ”starten” kommer ca 5 patruller att placeras i ”väntläge”  I detta väntläge fylls patruller på 
efterhand som patrullerna går till start. I väntläget kommer våra funktionärer att kontrollera att ni 
har med er handsprit, och att era scouter är informerade om Corona restriktionerna (se ovan och i 
tidigare följebrev). Innan ni kommer till ”väntläget” får ni håller patruller i behörigt avstånd från 
andra kårer. På annan del av parkeringsplatsen, eller på annan plats eller i bilarna. (Tänk på att 
parkeringen är allmän och den kommer att fyllas på fort av andra besökare till Nationalparken. ) 
 
Väl förbereda för start! 
Innan ni kommer till väntläget ska ni se till att er mat som vi ska transportera till er är lastade i våra 
släp som finns på parkeringen. Det går INTE att lämna övrigt material på släpen i starten. (Läs igenom 
vad som kommer att hända. Utan att för den skull ”röja” förutsättningarna. Låt scouterna avgöra på 
pantbanken hur de vill göra.) Det finns undantag för detta. Tex den kår som ska bo i militärtält.  
Till starten ska ni också ha en utskriven DELTAGARLISTA. Även om ni har använt Scoutnet vill vi att ni 
har listan med er till starten. 
 
Vi har kartor att ”köpa” på första kontrollen. Finns även på hemsidan. 
Läs igenom hur starten kommer att gå till. ”Pass och pengarna till hands” 
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När ni väl kommer till start måste ni vara helt klara för avgång och kan inte gå tillbaka till bilarna.  
 
Bilparkering och transport av förare. 
Vi kommer att hjälpa till med att köra er tillbaka för att hämta era bilar. 
MEN vi vill inte göra detta förrän på söndag förmiddag. Då kommer bilarna att parkeras vid era 
respektive avslutningsplatser. Så planera så att ni inte behöver er bil på lördagskvällen.  
Undantag kan förekomma.  
 
Lördag lunch 
Ni kommer att få äta er lunch när ni vill under vandringen. Men inte tillsammans med en annan kår. 
Naturligtvis kan ni äta lunch med egna patruller om ni vill. MEN vi behöver då 5 min mellan varje 
patrull när ni går vidare. Men vi hoppas att ni inte behöver mer än ca 30 min för detta.  
 
Vandringen; 
Vill inte att ni går vilse/fel. 
Ni kommer att följa leder hela tiden. Det finns 4 ”kritiska” ställen att gå fel på. Dessa är utmärkta 
med pilar på kartan.   
- Vid Liargården, lassokastningskontrollen ska ni nu följa SKÅNELEDEN ORGANGE markering ner i 
Skäralidsdalen. 
-Väl nere i Skäralidsdalen ska ni följa Skåneleden in i dalen och strax över en bro. (lätt att missa att 
leden svänger av) 
-När ni följer Debäcken upp ur dalen när ni kommer ut på vägen ligger vår kontroll 50 m till höger. (då 
behöver ni lämna leden) När ni återgår till Skåneleden så följer ni vägen. MEN leden sväng av vägen 
strax till höger. Otydlig markering. Missa inte detta avtag från vägen. 
- Efter Guldvaskningskontroller går ni av leden och följer vägen till höger (leden går till vänster) Fram 
till C-Lake City.   
 
Kontrollerna: 
Vi kommer att kunna ta emot 3-4 patruller samtidigt vid varje kontroll. Kontrolltiden är ca 15 min. 
Om patrullerna kommer tätt kan ni behöva vänta några minuter innan får göra kontrollen. Då 
behöver ni HÅLLA AVSTÅND till andra kårers patruller när ni väntar. 
 
Övernattningsplatsen 
Om alla går rätt beräknar vi att sista patrull är framme vid 17-tiden. 
Vi kommer att ha 9 olika övernattningsplatser.  
Lägerplatserna ligger 1-4 mins gångväg till C-Lake Citys bygata. Det kommer att finnas 3 olika vatten 
och toalettstationer i anslutning till de olika lägerplatserna (1-4 min) 
 
När ni kommer fram till C-Lake city kommer ni att få checka in och får då en tilldelad 
övernattningsplats/område. In kommer också att få tider till de aktiviteter som ni ska göra i C-Lake 
City. Ni kommer att få 3 tider, två av dessa kommer att ligga i följd. 3:e tiden är på kvällen och besök i 
Saloonen med tag kåsa och därefter ett kort äventyrs spår. Vi vill att ni håller dessa tider för att 
detta ska fungera Corona säkert. Ledaren ansvarar och håller rätt på er patrulls tider. Att ni kommer 
i tid och lämnar i tid. (OM vandringen skulle ta längre tid finns det möjligheter att göra dessa 
stationer på söndagsförmiddagen.) PLANERA er matlagning så det passar in med dessa tider.  
Innan ni går ut till er övernattningsplats kommer ni att gå till banken och till affären för att köpa 
tillbaka er utrustning. Vi kommer att ha Corona funktionärer som hjälper till vid hänvisningarna till 
lägerplatserna.  
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Guld - Pengar 
Ni kommer att växla in ert vaskade Guld till pengar när ni kommer fram till C-LAKE CITY.  
De pengar ni får ska användas till nedan aktiviteter. Det går således INTE ut på, att i slutet ha så 
mycket pengar som möjligt, utan tvärt om.  
 
Pengarna ska användas till följande:   
Köpa tillbaka er utrustning i Store 
Blacksmith & Bullet mole  

Candy store  

Molin´s Photo studio 

Prospecting office där ni kan köpa era lägermärken. 

Corona böter som Sheriffen delar ut om man inte följer reglerna i C-Lake City. 

 
Ledarsamling: 
Vi kommer i vanlig ordning att ha en ledarsamling på lördagkvällen. Den är beräknad till kl. 19.00 om 
inget annat meddelas. Beroende på när sista patrull kommer fram.  
 
Upphämtning av ledarbilar sker under söndagsförmiddagen. Tider för detta meddelas vid 
ledarsamlingen. 
 
Söndagen 
Det kommer att vara en aktivitet på söndagen där ni kan använda era medhavda vattenpistoler.  
Start kl. 12.30. Aktiviteten sker på två olika platser och på 4 olika tider.  Mer information om denna 
kommer vid ledarsamlingen. 
 
Hemresa kommer att ske från 4 olika platser och kl. 14.30 resp 15.00 beroende på vilken 
övernattningsplats som ni har. Ni kommer att få information om denna. Innan fredagen.  
 
Jag uppdaterar hemsidan med denna informationen och starttiderna, 
 
Frågor? 
Hör av er 
 


