
Sagan om ringen-helg 18-20/11 2022
Den 18-20/11 är det dags för äventyrarnas övernattning i Hajkås, denna gång med tema Sagan 
om ringen. Vi kommer att vara ute mycket under helgen, men sover inomhus. Vi kommer att 
vandra en bit med vår packning till/från stugan, packa allt i en ryggsäck så att du lätt kan bära 
dina saker. Kåren har några ryggsäckar och sovsäckar att låna ut, prata med ledarna på ett möte 
innan övernattningen om du behöver låna något. 

Ta med egen matsäck för fredag kväll. 

Det är viktigt att ha reflexer eftersom ni kommer att att gå längs bilväg i mörkret. Och du 
behöver lätt kunna ta fram din ficklampa.

Om du vill får du gärna klä ut dig till tex hob, alv eller dvärg under helgen. Vi kommer att 
tillverka passande smycken på sista mötet innan övernattningen.

Föräldrar är välkomna att följa med som ledare på övernattningen. Fyll i så fall i en egen anmälan 
via formuläret.

Samling: fredagen den 18/11 kl 20:00 vid Hindås station

Avslutning: söndagen den 20/11 ca kl 14:30 vid Hindås station

Anmälan: Anmälan senast söndagen den 13/11  via denna länk: 

https://forms.gle/zHJmMhdqKUtnHHnN8

Avgift:  450 kr (ledare/förälder 200 kr)

Lägeravgiften betalas senast söndagen den 13/11 via Swish till Maria Larsson på 
nummer 0729 43 03 46. Skriv deltagarens namn som meddelande.

Packlista: Finns på baksidan av detta papper. Pricka av på listan när du packar.

Blir vi många räcker inte madrasserna till alla, så kom ihåg att ta med liggunderlag 
den här gången.

Frågor? Maria Larsson         12maria.larsson@gmail.com         0729 43 03 46

Rundradiogatan 45 jarnbrott@gbgscout.se
421 35 Västra Frölunda www.jarnbrott.scout.se

https://forms.gle/zHJmMhdqKUtnHHnN8


Packlista

Ryggsäck Toalettsaker och liten handduk
Sovsäck (tvål, tandborste, tandkräm, hårborste)
Liggunderlag Annat jag behöver: (medicin? mensskydd?)
Ev. kudde
Pyjamas
Sovsockar 
Litet Gosedjur Matgrejer (djup tallrik, mugg, bestick)
Jacka Diskhandduk
Regnkläder (jacka och byxor) Vattenflaska
Vattentäta stövlar/kängor Bra scoutkniv (bara om du har knivbevis!!!)

Kniven måste vara nerpackad i ryggsäcken!
Varma sockor att ha i stövlarna Bälte till kniven
Varm tröja Penna och papper
Mössa Ficklampa
Vantar (vattentåliga) Sittunderlag
Ev. halsduk Ev. bok/tidning
Långkalsonger Ev. litet spel
Extra byxor
Extra T-shirt Matsäck till fredag kväll
Extra underkläder
Extra strumpor/varma sockar Mycket fantasi
Ev. innetofflor Lämplig utklädnad om du vill
Tygåse för smutstvätt

Du får INTE ha med dig: Jordnötter, nötter eller produkter som innehåller detta pga allergier.

Märk alla dina saker med namn!

Det är viktigt att du packar själv så att du vet vad du har med dig och var sakerna finns. Tänk på 
att  packa regnsäkert!  En sopsäck i ryggsäcken fungerar bra. Kom ihåg att även skydda saker i 
ytterfack och saker som är fastspända utanpå ryggsäcken mot regn. Rulla tex in sovsäcken i en 
egen sopsäck om den inte får plats inuti ryggsäcken. Prova din packade ryggsäck hemma och 
justera remmarna så att den sitter så bra som möjligt på ryggen. Då blir det lättare att bära.

Använd gärna packpåsar, då blir det lättare att hålla ordning på sakerna.  
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