
SMUGGLARHAJK  

 

Kompletterande information till patrullerna! 

Hej! 

Här kommer lite mer kompletterande information om smugglarhajken! 

Det är 47 patruller från 26 kårer runt om i Skåne. Totalt är det ca 450 scouter och ett 60-tal 

funktionärer.  

Starten:  

Vi kommer att köra er gemensamma packning och ev mat till övernattningsplatsen. 

Den personliga packningen måste scouterna BÄRA. Dvs den körs inte.  

Tänk på att parkering av ledarbilar sker vid ”Piratens” parkeringsplats ca 1000m från Brösarps 

station. 

• Varje patrull behöver lämna in sin biljett/ deltagarlista IFYLLD när ni startar.   

Se bilaga eller hemsida.  

• Varje patrull ska också visa upp medhavd handsprit.  

Startordning: 

Bifogad preliminär startordning enligt antal patruller.  Startordningen har inte så stor betydelse, 

vilket gör att vi startar efter hand de patruller som är startklara med 5 min mellanrum. Vi kommer att 

plocka in andra patruller tidigare, om det finns, om det är någon som inte är start klara på utsatt tid.  

Fika på vägen 

Det är ca 2 timmars gångtid och 2 timmars kontrolltider.  Ta med en extra fika på vägen. Då ni har ätit 

tidig frukost eller ni ska startat sent.  

De patruller som startar mot slutet kanske vill äta lunch innan ni startar?   

Lunch 

På kontroll 5 har vi beräknat lunchpausen där finns det vatten. Men ni kan äta lunch var ni vill på 

rundan. Vi beräkna en lunchtid på ca. 30 min. 

Övernattningsplatsen: 

På övernattningsplatsen finns INTE tillgång till slanor eller träd. Så tält eller vindskydd gäller. 

Det finns vatten, ved och toaletter.  

Eldning 

Är tillåten på kontroll 5 och på övernattningsplasten. Ni kommer inte att elda direkt på marken utan 

på eldplåtar upphöjda från marken med sten. Detta material kan ni hämta på övernattningsplatsen. 

Ledarsamling: 

Vi tänker ha en ledarsamling kl. 19.00 , ta med kåsa, samt en aktivitet för alla som är mellan kl. 

20.30-21.30 mer information om denna får ni på ledarsamlingen.  
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Biltransport: 

Förflyttning av bilar kommer att ske under eftermiddagen/kvällen. Tider för dessa får ni när ni 

anländer till övernattningsplatsen. Tänk på att bilarna då hamnar vid slutmålet Vitemölla och inte på 

övernattningsplatsen. (Utom i undantagsfall.) 

Utrustning som behövs under lördagens vandring 

brödkavel 

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

chiffernycklar 

papper och penna 

handsprit 

behövs på övernattningsplatsen  
hammare,  

såg 

ficklampor 

Kompass 

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. 

Betalning: 

Södra Skånes Scoutdistrikt kommer att fakturera era kårer enligt deltagarlistan.  

 

 

 

 


