
 
Wild Kids 2020 

Nu är det dags att anmäla sig till vårens hajk - Wild Kids 2020! Äntligen intar Wild kids skogarna i Västra Götaland, 

följ med på tävling och möt spännande uppdrag! 
 

Hajk-tider 

Fredagen den 28/2 kl 17:30 börjar vi hajken på vår scoutgård för materialplock och gemensam avfärd till 

Trollsjönäs. Hajken slutar på söndagen 1/3 kl 11:00 vid Trollsjönäs för gemensam färd till scoutgården.  
 

Anmälan och betalning 

Anmälan görs via: https://forms.gle/98vygkf1SoS2xmCA6 I samband med anmälan, senast 14 februari, betalas 

hajk-kostnaden på 300 kronor via Swish till 0739870332 (Lina Marmin) 

 

Trollsjönäs 

Trollsjönäs ligger i naturskönt i Bohus skogar. Det består av en huvudbyggnad och flera små patrullhus. 

 

Trollsjönäs ligger ca 40 minuter från Partille. För att minska på vägslitaget får enbart ledarbilar köra de sista 800 

metrarna fram till husen, därför ska scouterna packa så de kan bära sin packning sista biten. För fullständig 

vägbeskrivning sök på Trollsjövägen 30, 445 34 Bohus, eller fyll i koordinaterna; WGS 84 (lat, lon) N 57° 50.316′, E 

12° 5.38′. 

 

Övrigt 

På fredag kväll lagar vi gemensam middag när vi kommit fram till stugan. På söndagen kommer scouterna inte få en 

riktig lunch utan vi kommer äta ett mellanmål innan hemfärd. Vill du som förälder följa med på hajken som ledare är 

du varmt välkommen (skicka in en egen anmälan och skriv under övrigt att du är förälder)! 

 

Det är viktigt för oss att alla som vill ska kunna ha möjlighet att delta på våra aktiviteter. Har du en scout hemma som 

är intresserad av att delta på hajken men ser hinder p.g.a. problem med exempelvis ekonomi, utrustning, eller 

liknande. Hör av er till oss i ledare så kan vi hjälpa till. Vi är bra på att lösa sådana problem! 

 

Har ni frågor tveka inte att höra av er till aventyrarledare@porthallascoutkar.se 

 

Vi ser fram emot en rolig hajk tillsammans med dig!  

https://forms.gle/98vygkf1SoS2xmCA6
https://forms.gle/98vygkf1SoS2xmCA6


 

Packlista 
Listan är inte anpassad till någon särskild årstid, åldersgrupp eller längd på utfärden. Så tänk till själv också! Scouten 

skall själv stoppa ner sakerna i väskan. 

 

Reskläder: Scoutskjorta & halsduk eller liknande. Klä dig för övrigt efter vädret. 

 

Sovsaker: Sovsäck 

Liggunderlag 

Sovplagg (lång pyjamas, underställ eller liknande) 

 

Toalett:  Tandborste 

Tandkräm 

Tvål 

Handduk 

Hårborste (om man känner att man behöver) 

 

Ytterkläder: Vindtät jacka (regnjackan kan räcka på sommaren om man har tjocka tröjor) 

   Regnställ 

Stövlar eller kängor (vattentäta)  

Lättare skor, gympaskor och/eller sandaler (beroende på årstid) 

 

Varma kläder: Varm tröja  

Mössa (även sommarnätter kan vara kalla, eller välj en luftig solhatt) 

Vantar och halsduk (på vinterhalvåret eller kalla kvällar) 

Varma sockor 

Långkalsonger 

  

Kläder:  Långbyxor, med ombyte 

Shorts (inte på vintern) 

T-shirts, med flera ombyten (beror på lägrets längd) 

Underkläder, med flera ombyten (beror på lägrets längd) 

Strumpor (minst ett par per dag, gärna ett par sovstrumpor också) 

Badkläder & badhandduk 

  

Matsaker: Kåsa eller mugg 

Storkåsa eller djup tallrik 

Bestick 

Diskhandduk 

Vattenflaska (rekommenderas på sommarhalvåret) 

 

Övrigt:  Ficklampa 

Kniv 

Kortlek eller annat litet spel 

Solkräm & myggmedel (inte på vintern)  

Liten ryggsäck till dagsaktiviteter på läger då stora väskan lämnas i tältet   


