
 STENSJÖN RUNT 2019   

INBJUDAN – SCOUT  

 

Hej  Äventyrare!  

Du är inbjuden till en utmanande hajk runt sjön Stensjön mellan Lekeryd och Tenhult.  

Du kommer att lösa flera kluriga och utmanande uppgifter runt sjön, du kommer även att uppleva 

den småländska naturen och dess förunderliga väsen…  

Datum:  13-15 september  

Pris:  150kr  

Anmälan  Din ledare tillhanda senast 2019-09-08. 

 

Ni kommer att gå runt sjön patrullvis, en patrull innehåller 5-8 personer. Om ni inte är tillräckligt 

många i patrullen kommer två eller fler patruller att slås samman.  

Patrullen kommer att sköta sig själv i mycket stor utsträckning. Maten lagar patrullen själv, 

lägerslagning sker också patrullvis. Patrullen orienterar sig själv mellan de olika kontrollerna och ser 

till att komma i rätt tid till kontrollerna.  

 

HAJKMÄRKE  
Första gången du deltar i denna hajk kommer du att erhålla ett hajkmärke, det finns en stjärna på 

märket. Nästa gång du går hajken kommer du att få en stjärna att sy på hajkmärket. Du kan delta i 

denna hajk maximalt 4 gånger.   

 

PACKNING  
Ni skall vandra runt sjön, därför måste du packa all din packning i en ryggsäck, tänk på att även er 

gemensamma patrullpackning måste få plats i era ryggsäckar. Ni kommer att behöva ta er 

över/under/genom(?) Huskvarnaån flera gånger, varför det är bra om ni packar vattentätt!  

Ni ska också packa badkläder! 

 

PATRULLPACKNING  
Ni skall ha med er den packning som ni behöver för att övernatta och laga mat utomhus från fredag 

till söndag. Ni tar med er vad ni vill men ett minimum av utrustning borde vara (Vindskydd, Grytor,   

Stekpanna (alt. Stormkök om risken för brand kvarstår), Bestick, Vattendunk, Disksaker, Yxa & såg, 

Förstahjälpenkudde och Surrningsgarn  

 

ANMÄLAN  
Anmäl dig till din ledare, din ledare anmäler hela patrullen till richard@huskvarnascout.se senast 9 

sept.  

  

mailto:richard@huskvarnascout.se


ANMÄLAN  
TILL STENSJÖN RUNT 2019  

 

Namn: _______________________________________________  

 

 

Scoutkår: _______________________________________________  

 

 

Kan simma 200m: □ Ja □ Nej  

Får finnas på bild på Internet: □ Ja □ Nej  

 

Anmäld som : □ Äventyrare  □ Ledare  

 

Specialkost: □ Laktos  □ Gluten  □ Mjölkprotein □ Nötter  □ Soja  □ Ägg 

 □ Fisk  □ Övrigt (förtydliga nedan) 

 

Upplysningar specialkost: ___________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
(Fortsätt på baksidan om nödvändigt) 

 

Eventuella allergier: ________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
(Fortsätt på baksidan om nödvändigt)  

 

Övriga upplysningar: _______________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
(Fortsätt på baksidan om nödvändigt)  

 

 

 

Anhör igkontakt:   
 

Relation: __________________________________________________  

 

Telefonnummer: ____________________________________________  

 

Målsmans underskrift: ________________________________________ 


