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INSTRUKTIONER INFÖR SMUGGLARHAJKEN 18-19/9 2021 

Smugglarhajken 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 

En smugglarliga opererar längs kusten vid Haväng på Österlen! Våra scouter ska hjälpa till att ta fast 

ligan. För att göra detta måste scouterna samla in ett antal ”hemliga” meddelande som ligan 

kommunicerar med. För att ta sig till kusten vid Haväng ska vi se om det finns möjlighet att åka via 

järnvägen till Ravlunda. (Vi kommer inte att åka med tåget).  

Patrullerna ska fylla i sin biljett och ta sig till Brösarps station.  

Scouterna kommer att möta olika uppgifter och utsätts för olika strapatser och prövningar under 

vandringen. Under vägen möter scouterna kanske på konstiga personer och ortsbefolkning.  

Tema under terminen 

Man kan med fördel bygga vidare på detta tema för mötena under resten av terminen. 

Scouterna ska förbereda sig inför Smugglarhajken enligt följande: 

Tidsåtgång är om man vill ett avdelningsmöte. Men man kan med fördel använda sig av mer än ett 

om man vill. Man kan använda sig av materialet vidare under terminen efter hajken. 

Biljett  

För att kunna resa behöver patrullen en biljett. Patrullerna ska färdigställa en biljett enligt bilaga. 

Biljetten ska förutom namn, adress, postadress, patrull och kår. (Mall till biljetten finns på hemsidan) 

Målspår: Fantasi och kreativt uttryck, problemlösning, aktiv i gruppen 

Hemlig skrift och morse (se bilaga) 

Smugglarligan kommunicerar med hemlig skift och med morse. Därför är det bra om scouterna lär sig 

detta innan hajken. För att hitta mellan kontrollerna kommer patrullerna att få olika hemliga 

meddelande som måste lösas för att hitta vidare.  I slutet av lördagen kommer upplösningen. Ni får 

med en pdf med att antal olika kort och övningar som ni kan jobba med på era möten. Man kan ge 

olika kort till patrullerna som löser ett i taget eller hur ni vill göra.  

Chiffer som vi använder oss av: 

Remskod 

Morse 

Scoutchiffer 

Brädgårschiffer 

Träna morse 

På länken finns ett enkelt träningsprogram ”on line” som man kan använda sig av. 

http://www.morsekod.se 

 

Bygg en morsetelegraf!  

Om man vill kan med fördel låta scoutpatrullerna bygga en morseapparat. I bilagan finns en modell. 

Men man kan vara kreativ och hitta på egna modeller.  Apparaten behöver inte tas med på hajken 

om man inte vill. Man kan använda ett möte efter hajken till att bygga morseapparaten om man inte 

hinner med detta innan hajken. 

http://www.morsekod.se/
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Andra kunskaper kan vara att ha och träna på innan: 

göra upp eld, resa vindskydd, orientering och matlagning.   

Patrullutrustning  (se nedan) 

Bifogat finns ett exempel på patrullutrustning. Patrullerna behöver inte bära sin patrullutrustning om 

man inte vill. Vi ombesörjer transport från starten till övernattningspaltsen. Vatten är det bra om 

varje patrull tar med sig så man klarar sig under dagen. Vi kommer att ha tillgång till färskvatten vid 

lunchkontrollen och övernattningsplatsen. Utrustningen kan ”checkas in” vid Brösarps station.  Det 

finns en del specifik utrustning som ni ska ha med er. Brödkavel och en plastburk med lock, typ 1L 

glassburk (bäres med under lördagen). Chiffernycklar, morse nyckel och kompass kommer också 

att behövas under lördagens vandring. Såg och en hammare, 4 st ½ liters PET-flaskor (gärna så rak 

modell som möjligt, kommer att användas på övernattningsplatsen). Vattenflaskor brukar vara raka i 

sin modell. Ska användas tomma på övernattningsplatsen. Ficklampa att sända morse med.  

Mat  

Patrullerna kan laga sin mat patrullvis över öppen eld.  Exempel på matsedel sändes ut finns på 

hemsidan.  

Vid övernattningsplatsen bygger patrullerna sina eldstäder själva.  Patrullen behöver inte bära sin 

mat med sig på vandringen UNDANTAGET LUNCHEN.  

Maten kommer att kunna transporteras till övernattningsplatsen. MÄRK MATKASSARNA med 

patrullens namn.  Patrullerna kan med fördel göra sin egen matsedel (om man inte vill använda den 

som vi kommer att sända ut). 

På övernattningsplatsen finns tillgång till vatten, ved och toalett. 

Utklädnad och rekvisita 

Det är kul om scouter och ledare är lite utklädda. En snusnäsduk/scouthalsduk kan duga bra, men har 

man slokhatt och en gammal rock är det roligare.  

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

lite om de får möjligheten och informationen. 

Ledare 

Patrullerna består av max ca 8 scouter. Är ni fler, delar ni patrullen i två.  Med varje patrull går också  

ledare. Har ni flera ledare med er, kommer övriga ledare kunna vara funktionär och få en uppgift 

under dagen. 

Övrigt 

Det mesta av ”programmet” kommer att ske under lördagen. Vandring från Brösarps station ut till 

havet ca 6 km. Under söndagen kommer patrullerna att vandra ca 4 km.  

Startplats: Brösarps stations parkering 

Starttider:   

Starttider meddelas senare! 

Vi brukar använda principen att de som bor närmast startar först och längst bort sist.  

Har ni andra önskemål om start tid brukar jag fixa detta. 
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Målgång: Vi kommer att avsluta vi Vitemölle badplats. ca kl. 15.00 söndag  (De patruller som har sina 

bilar i Brösarp får transport dit för att hämta sina bilar).  

PARKERING: 

Ni som vill parkera på lördagen kommer att göra detta på Piratens parkeringsplats. Ni lastar av vid 

Brösarps station och kör bilen till Piratensparkering ca 1000 m.  

 

FAKTA 

När: 

Lördagen den 18 september. Starten sker från kl. 08.00 vid Brösarps stations parkering. Se senare 

startlista. 

Söndagen den 19 september. Avslutning kl. 15.00 

Utmanarscouter och övriga ledare samlas fredagen den 17/9 kl. 19.00.  

Vem:  

 Äventyrshajken vänder sig till Äventyrsscouterna och deras ledare.  Utmanarscouter och andra 

ledare kommer att kunna vara funktionärer. 

Hur: 

Äventyrsscouterna kommer att vandra ca. 6 km i sina ordinarie patruller med 4-8 scouter i varje 

patrull  tillsammans med en ledare i varje patrull. Maten, förutom lunchen, packas separat och 

kommer att transporteras till övernattningsplatsen. Scouterna bor i vindskydd och maten tillagas 

över öppen eld. 

Utmanarscouter och övriga ledare är välkomna att delta som funktionärer.  

Förberedelseuppgift för Äventyrsscouterna: 

Inför hajken kommer avdelningen/patrullerna att behöva ett förberedande möte.  

Instruktionerna till detta möte får de anmälda patrullerna. 

Information: 

Mer information kommer via mail till kontaktperson. 

Om du behöver mer Information kontakta: 

Ulf Nielsen 

Djupadals scoutkår 

0705-370 260 

ulf.djupadal@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:ulf.djupadal@gmail.com
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Förslag på utrustning för patrullen 

 vindskydd 

 fotogenlampor 

 fotogen 

 yxa 

 såg 

 spade 

 förbandskudde 

 stekjärn 

 gryta/or 

 matlagningsbestick och diskmedel 

 tändstickor 

 surrningsgarn 

 morsenyckel 

 

 chiffernycklar 

hammare, behövs på övernattningsplatsen 

 

brödkavel (behövs under lördagen, så den får bäras med)  

en platsburk med lock som rymmer 1L (typ glassburk) behövs under lördagen 

4 tomma ½ liters petflaskor i plast. Så raka som möjligt. Vattenpetflaskan 

brukar vara rak i sin design. Dessa behöver på lördagen vid 

övernattningsplatsen. Man kan ge varje scout en fylld att ha under lördagen. 
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Personlig utrustning 

Papper och penna! 

Ryggsäck 

Liggunderlag 

Sovsäck 

Sovkläder 

Vattenflaska 

Matgrejor: Kåsa, Storkåsa, bestick 

Toalettartiklar 

Regnkläder 

Varm tröja 

Ombyte av kläder 

Ficklampa 

Kamera 

Eldpåse 

Hajkbricka 

Arbetshandskar 

Kniv 

Badkläder 


