Vinterhajk
Välkommen till årets vinterhajk!
Planen är att åka skridskor (eller längdskidor) och bada bastu och isvak. Vi lagar maten tillsammans
över öppen eld. Scouter från åk 6 och uppåt kommer sova i vindskydd.
Yngre scouter får delta från kl 10 på lördagen i sällskap av en vuxen. Det finns även möjlighet att sova i
campingstuga lör-sön. Kontakta Åsa för mer information.
Start:
fredag 2022-02-11 kl 19.00

Fjällnoras Campings parkering (Vägbeskrivning)

Slut:
söndag 2022-02-13 kl 13.00

Fjällnoras Campings parkering (Vägbeskrivning)

Packlista:
vintersovsäck eller dubbla säckar
dubbla liggunderlag (oavsett tjocklek)
sovkläder (underställ, sockar, mössa)
underställ (ylle eller syntet)
mössa och vantar (+ reserv)
varma kängor
varm tröja (gärna ylle)
vindtät jacka
ombyte underkläder & strumpor

påse för smutstvätt
tandborste, tandkräm, ev medicin
badkläder, handduk, ev badskor
tallrik, kåsa/mugg & bestick
termos
kniv (om du har knivmärket)
pannlampa
skridskor, hjälm & isdubbar (finns att hyra)
ev längdskidor och stavar (finns att hyra)

Klä er i flera luftiga lager för att hålla värmen och även kunna justera värmen genom att ta av eller klä
på sig lager.
Använd en sovsäck med komforttemperatur på åtminstone -10 °C alternativt kombinera två sovsäckar
eller komplettera med filtar.
All packning och alla kläder bör märkas med scoutens namn.
Scouten packar sin egen ryggsäck under förälders uppsikt, så vet båda att allt kommer med.
Hajkavgiften är 300 kr för scouter från åk 6. Det inkluderar mat, sovplats och bastu.
Hajkavgift för de som deltar från lördag är 250 kr/person. Det inkluderar mat och bastu.
Faktura mejlas ut efter anmälan.
Anmäl dig senast tisdag 8 februari. Var noga med att ange specialkost och ev mediciner!
Lämna talongen nedan till din ledare, eller mejla samma information till info@pionjar.se
Vi fotograferar och filmar Pionjärernas aktiviteter och publicerar regelbundet på Instagram
@pionjarernauppsala. Bilder av barnen kan även publiceras på www.pionjar.se, kommande
reklamaffischer och andra sammanhang där Pionjärerna syns.
Om du INTE vill att närbilder av ditt barn publiceras behöver du meddela det via mejl till
info@pionjar.se
Eric Leimar
Åsa Mika
eric@pionjar.se
aasa.mika@gmail.com
www.pionjar.se
073-252 16 61
073-715 98 36
instagram: @pionjarernauppsala
————————— ✂ ——————————————————————————————————
☐ Ja, jag kommer självklart på hajken!
…………………………………………
scoutens namn

…………………………………………
målsmans telefonnummer

…………………………………………
specialkost, allergi, medicin samt orsak

…………………………………………
målsmans mejladress

…………………………………………
(beskriv noggrannt)

…………………………………………
målsmans signatur

