Välkommen på Yggdrasils

Hajk,
29-30 september
Amazing Race
Det är den mest vågade tävlingen någonsin försökt...

Tre lag radas upp för att påbörja Yggdrasils Amazing

Tre lag, bundna av vänskap och samarbete kommer att

Race. Om bara några veckor kommer ni börja en tävling

tävla runt om i världen...

runt om i Stockholm. Längs vägen kommer lagen stöta

De har ingen aning om var de går, vilka faror de kan

på ett antal uppgifter, några fysiska och några mentala.

stöta på,

Under hela dagen kommer lagen få ledtrådar som tar

eller hur resan kommer att påverka deras liv...

dem vidare till nästa ledtråd. Vissa ledtrådar innebär att

Alla lagen kommer behöva testa sitt samarbete och stå

lagen bara ska ta sig till ett nytt ställe, men vissa ledtrådar

inför många utmaningar,

innehåller en uppgift som laget gemensamt eller enskilt

men laget som når målstrecket först kommer att motta

ska utföra, för att kunna få nästa ledtråd. När tävlingen

en belöning vid lägerplatsen

börjar kommer varje lag behöva jobba så snabbt som

Det här är en tävling som ingen annan i historien...

möjligt, för att tilslut ta sig till den hemliga lägerplatsen

Det här är Yggdrasils Amazing Race

där en belöning väntar.
Världen väntar på dig… Stockholm väntar på dig…
Klockan väntar på dig... Vi ses snart.

När - var - hur
Samling vid Karsviks Hage på lördagen klockan 09:00. Vi kommer att åka med SL in mot stan och
genomföra uppgifter för att sedan övernatta i vindskydd. Ta därför med SL-kort, säg till om ni
behöver låna SL-kort. Vi kommer att vara utomhus hela helgen, laga mat på stormkök och sova i
vindskydd. Vi är tillbaka i Karsvik på söndagen där vi tvättar och lämnar tillbaka materiel och
avslutar hajken c:a 12:00
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Utrustning
En utrustningslista finns på vår hemsida, m
 alarscouterna.se. Specifikt för denna hajk gäller även:
● Se till att ha varma kläder och kläder som håller dig torr om det regnar.
● När man sover i vindskydd behöver man ha en sovsäck som klarar den temperatur det
kommer vara utomhus under natten. Sovsäcken blir varmare med innerlakan och det är
skönt att sova i mössa.
● Ta gärna med din fulladdade smartphone, men du måste vara försiktig så att inget blir
förstört eller kommer bort.
● Ta med en vattenfylld 1,5-liters plastflaska.

Mat
Patrullen ska planera mat för helgen och varje patrullmedlem kommer att få i uppgift att handla
och ta med vissa varor. Pengar för det utlägg som scouten/förälder måste göra återfås via Swish mot
uppvisande av kvitto, under hajken eller på nästkommande möte.

Anmälan
Anmälan till hajken sker via hemsidan senast den 25 September. Hajkavgiften är 200 kr.
1: Logga in på malarscouterna.se och gå in under Appar -> Hajkanmälan.
2: Uppdatera hälsouppgifter om nödvändigt och fyll i kontaktinfo som är särskilt relevant under
helgen.
3: Skicka in anmälan. Nu kommer en QR-kod upp som går att skanna med Swish-appen. Då
kommer belopp och kommentar att stämma helt och hållet. Denna QR-kod skickas även via mail
till de adresser som är kopplade till scouten. Betala för hajken så är allt färdigt!

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter för medföljande ledare hittar ni inloggade här.
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