Den 11-12 mars 2017 ordnar Munksnäs Spejarna en vinterhajk vid
Kopparnäs i Ingå. Under hajken vandrar vi, slår upp läger, lär oss om isvett
och isräddning, deltar i roliga tävlingar inom kåren, lagar mat och njuter av
vintern. Vi övernattar i ett halvplutonstält, och lär oss samtidigt hur man
handskas med en kamin så att vi alla hålls varma men trygga. Kom med och
åtnjut naturen och ta del av det trevliga scoutlivet!
Resor
Vi samlas vid Helsingfors tågstation på lördagen klockan 9:00 varifrån vi åker tåg till
Kyrkslätt och får bilskjuts till hajkruttens början. Tillbaka vid Kampens busstation är vi
på söndagen cirka klockan 12:10.
Anmälning
Sker på adressen: http://bit.ly/2itRdnq Sista anmälningsdagen är fredagen den 3.3.
Deltagaravgiften för hajken är 25€. I avgiften ingår mat, program och transporter. Betala
in avgiften på kårens konto senast på sista anmälningsdagen.
FI42 4055 1040 0157 56
Använd ditt personliga referensnummer. Se bilagan eller listan på adressen
http://bit.ly/mspreferens för att hitta ditt referensnummer.
1

Utrustning
Utrustningen skall som vanligt vara lätt och packad i ryggsäck (rinkka), eftersom vi går
en bit från bussen. Packa allt som inte får bli vått i vattentäta plastpåsar. Obs.
Explorerscouter och äldre kommer, med vädrets tillåtelse, få chans att delta i en
simulering där vi faller genom isen för att lära oss att vara funktionsdugliga också i en
riktig ”farlig” situation. Simuleringen kommer ändå vara trygg med uppsågad vak och
erfarna scoutledare som kontrollerar situationen. Vi ber därför de intresserade att packa
precis allt vattentätt och ta med sig ett extra torrt set av det som ni faller genom vaken
med.
Utrustningslista
• Varma, oömma utekläder
• Scouthalsduk
• Stövlar eller vattentäta vandringsskor
• Regnbyxor och regnrock (om det verkar bli vått)
• Mössa och vantar/handskar
• Sovsäck, liggunderlag och sovkläder
• Extra byxor och blus, ylletröja/fleece och vantar/handskar
• Extra underkläder, långkalsonger, underblus, strumpor och sockor
• Vattenflaska, ficklampa, kniv, kompass och tändstickor
• Matkärl och bestick
Frågor
Om det är någonting du behöver låna eller vill fråga angående evenemanget så står
hajkens ansvarige Robert Kottelin gladeligen till hjälp.
robert@munksnasspejarna.fi, +358505169991
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