Välkommen på Myrornas hösthajk 7-8 oktober!

Det blir en helg med spännande spår utomhus, mycket lek, matlagning på stormkök, lägerbål och
övernattning inne i vår nybyggda stuga K2.

När:
Samling 10.00 lördagen den 7:e oktober vid parkeringen vid Norrbyskog.
Hämtning sker vid vår stuga K2 11.00 på söndagen den 8:e oktober (promenaden från parkeringen tar
ca 20 min).

Hitta:
På hemsidan finns en vägbeskrivning till K2 som ligger på Lovön:
https://malarscouterna.se/om/lokaler/k2/1156-vagbeskrivning-k2
Ni ska till parkeringen Norrbyskog: https://goo.gl/maps/2hz8uCyMWd62
Vid hämtning så tar ni er själva till K2, 20 minuter promenad bort. Följ stigarna mot Rävstenen.

Hur:
Vi kommer att vara ute hela hajken men sova inomhus. All mat köps in centralt, det gäller även godis.
Hämtningen sker nere vid K2 så föräldrarna får möjlighet att se vår fina stuga. Har du frågor? Maila
eller ring oss ledare.

Utrustning
En utrustningslista finns på vår hemsida, http://malarscouterna.se/bra/utrustningslista. Det är mycket
viktigt att ha med varma kläder, mössa och regnkläder. Alla scouter har med egen sovsäck, liggunderlag,
kåsa, tallrik och bestick i plast. Packa tillsammans med scouterna så de vet vad de har med sig och kan
hitta det i ryggsäcken. Alla elektroniksaker lämnar vi som vanligt hemma så att inget blir förstört eller
kommer bort. Självklart får scouterna ringa från ledarnas telefoner om de behöver kontakta sina
föräldrar.
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Medföljande förälder

På hajkerna är medföljande föräldrar alltid välkomna. Som förälder får man hjälpa till med allt möjligt
som behövs under hajken. Anmäl dig samtidigt som scouten, utan extra avgift.

Anmälan och kostnad

Hajken kostar 200 kronor.
Anmälan sker här: https://goo.gl/forms/ihJIM5IBkVRyugMw2
Senast måndagen den 2:e oktober. Hajken kostar 200 kr. Betalning sker genom Swish (123 609 64 81),
ange Hajk Myrorna och namn.

Specialkost och mediciner:

Anmäl ev allergi, specialkost och eventuellt medföljande mediciner tillsammans med anmälan.
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