
Hajk och kårdag 30 maj till 2 juni  
Under Kristihimmelsfärdshelgen kommer vi först vara på Pettersberg för att med hela kåren fira 95-

års jubileet. Vi kommer tillsammans med de andra åldersgrupperna leka, tävla, ha lägerbål och annat 

skoj. Sedan kommer vi direkt efter bege oss ut på hajk där vi vandrar mot Mariefred för att utforska 

området, åka museijärnväg och ta ångbåten tillbaka till Stockholm! Det kommer bli en härlig vandring 

i försommarvärmen som kommer få er riktigt taggade att åka på läger sen.  

 

Anmälan: För att anmäla sig betalas 400 kronor antingen kontant eller swishbetalning till 

0766316890 (Simon Ström). Om ni inte kommer, anmäl det via mail eller telefon. Anmäl senast 

tisdagen den 28/5.  

Utfärd: Samling 08:30 i Bredäng på torsdagen den 30nde  

 

Hemfärd: Båten kommer till Norrmälarstrand 20:00, så vi kommer vara tillbaka i Bredäng cirka 20:45, 

om inte Ångbåten stannar vid Mälarhöjdsbadet, då är vi hemma lite innan 20:00.  

Utrustningslista finns på nästa sida. Skicka ett mail eller slå en signal om ni undrar något!  

 

 

 

Vi ses! 



Utrustningslista  

Personlig utrustning:  

Förutom scoutskjorta med penna, papper, plåster, första förband och tändstickor ska ni även ha med 

er det som står listat nedan. Kom ihåg att lämna plats åt patrullmateriel! Om mobilen följer med ska 

den ligga avstängd och nedpackad i väskan. 

 

❏ 3 L vatten  

❏ SL-kort  

❏ Liggunderlag  

❏ Sovsäck  

❏ Matsaker  

❏ Ficklampa  

❏ Kniv  

❏ Regnkläder  

❏ Vandringsskor  

❏ Ombyten 4 dagar  

❏ Extra strumpor  

❏ Underställ  

❏ Varm tröja, mössa, 

sockor och vantar  

❏ Hygienartiklar  

❏ Badkläder!  

❏ Handduk  

❏ Eventuell medicin 

❏ Plats över för mat och 

patrullpackning (minst 1/3 

kvar gärna mer)

 

 Patrullmateriel:  

Gemensamt materiel som ska plockas ihop mötet innan och fördelas mellan patrullkamraterna.  

❏ Vindskydd  

❏ Sjukvårdslåda  

❏ Stormkök  

❏ Bränsle  

❏ Patrullflagga  

❏ 2 (tömda) lyktor  

❏ Fotogen  

❏ Hajkbrickor  

❏ Kortlek/spel (om man vill)  

❏ Lite sisal  

❏ Papper för loggskrivande 

 


