
NEWBIE 30/9-2/10 2022
Snart är det dags för äventyrarnas traditionella invigningshajk Newbie. Patrullerna kommer 
att vandra en bit med sin packning och laga all sin mat själva.  

För de äldre äventyrarna (födda 2008/2009) startar Newbie på fredagkvällen. De sover i 
vindskydd mitt ute i skogen den första natten och inne i stugan den andra natten.

För de yngre äventyrarna (födda 2010) startar Newbie på lördagen. De kommer att sova ute i 
vindskydd nära stugan i Hajkås.

På sista mötet innan Newbie, ons 21/9, planerar varje patrull sin egen matsedel för helgen. 
Sedan handlar patrullen på egen hand innan hajken. De kommer själva överens om tid och 
plats för att handla. Ta gärna med förslag på mat och recept till mötet den 21/9. På samma 
möte kommer gemensam utrustning som vindskydd, kök mm att plockas fram och fördelas 
mellan deltagarna. 

Samling för äventyrare födda 2008/2009: Fredag 30/9 kl 19:00 vid Hindås station

Samling för äventyrare födda 2010: Lördag 1/10 klockan 10:00 vid Hindås station.

Avslutning för alla: Söndag 2/10 klockan 15:00 vid Hindås station.

Anmälan: senast måndagen den 19/9 via anmälningsformuläret som du kommer till via 
länken:  https://forms.gle/1wuZ4geJMnENWkdB8

Du förälder som vill vara med och hjälpa till på hajken anmäler dig genom att 
fylla i formuläret en gång för dig själv också.

Kostnad: Deltagaravgift för äventyrare, 150 kr, betalas i samband med anmälan till 
Maria kontant eller med Swish till nummer 0729 430346. Skriv scoutens 
namn som meddelande. Kostnad för den hajkmat patrullerna ska handla själva
tillkommer. 

Deltagaravgift= matkostnad för ledare/föräldrar meddelas senare.

Utrustning: Se bifogad lista. Kåren har några ryggsäckar, sovsäckar mm att låna ut. Säg till 
på mötet den 21/9 om du behöver låna något.

Frågor: Maria 

12maria.larsson@gmail.com 0729 430346
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Utrustningslista:

Ryggsäck – du ska bära all din packning Toalettsaker och liten handduk

Sovsäck Ev. mensskydd mm

Liggunderlag Sittunderlag

Scoutskjorta -tröja och kårhalsduk om du
har

Matgrejor (djup tallrik, kåsa/mugg, bestick) 
+ torkhandduk. 

Tunn, vindtät jacka (eller räcker det med 
regnjackan?)

Vattenflaskor med 1,5 l vatten. Ska även 
användas till matlagning!

Varm tröja Papper och penna

Mössa och vantar Ficklampa

Långkalsonger Litet gossedjur

Ev. extra långbyxor (eller räcker det med 
långkalsonger + regnbyxor som reserv?)

Scoutkniv.. OBS! Bara om du har knivbevis!
Ska vara nerpackad under vandringen!

Extra t-shirt Ev. hajkbricka om du har

Extra underkläder Ev. kortlek eller minispel

Extra strumpor och varma sockar Tygpåse för smutstvätt

Vattentäta kängor eller stövlar Annat jag behöver ha med mig:

(t:ex mediciner, glasögonfodral…)

Regnkläder. Jacka och byxor!!! Min del av gemensam utrustning och mat: 

Sovkläder: pyjamas eller liknande med 
långa ärmar och långa ben, varma sockar
som inte sitter åt, mössa. 

Du får INTE ha med dig: Nötter, jordnötter eller liknande pga allergier.

Om du har med mobiltelefon, tänk på att ha den I ett vattentätt fodral. Det är bra om någon I 
patrullen har telefon med sig.

Namna alla saker och packa själv så att du vet vad du har med dig. Använd gärna packpåsar så blir det
lättare att hålla ordning på sakerna. Allt måste packas I en ryggsäck så att du lätt kan bära din 
packning. Det måste också finnas plats för mat och annat gemensamt. Spänner du saker utanpå 
ryggsäcken behöver det sitta fast stadigt. Det är viktigt att packa vattentätt, t:ex med en sopsäck i 
ryggsäcken. Kom ihåg att även skydda ömtåliga saker I sidofickor och  fastspända saker mot vatten.
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