
HAJK!
Den 27–28 september (fre-lör) är det hajk som familjen Kvibacke ordnar hemma
hos dem i Skogsbygden! Vi grillar, bygger, går spårning och sover i tält eller 
vindskydd. På lördagsmorgonen äter vi frukost, umgås och packar ihop.

Upplägg:
Fredagskvällen:
Samling kl 17 vid den gula vägskylten Kvibacken 2. Packa gärna i ryggsäck. Scouterna bjuds på lite 
mat när de kommer. Sedan kommer vi bygga vårt läger. Därefter blir det en spårning (vi går en 
slinga i skogen och utför olika uppgifter), så ha på varma oömma kläder som tål vatten och blåst. 
Senare på kvällen kommer vi att grilla, så ta med egen grillmat, till exempel korv med bröd eller 
hamburgare. Vill du ta med godis/marshmallows går det bra.

Natten:
På natten sover vi i militärtält eller vindskydd beroende på väder och vind. Det kan bli lite kallt så 
ta med en varm sovsäck, liggunderlag, gärna två om du har, och en extra filt om du skulle frysa. 
OBS! Ta inte med tjock luftmadrass, dessa är väldigt kalla. 
Det kommer finnas ett utedass i närheten av platsen. 

Lördag:
Vi vaknar pigga och glada och äter frukost. Sedan umgås vi och packar ihop lägret. Då det är längs 
en liten väg vi kommer vara så kan scouterna hämtas mellan 10.30-11.00 så inte alla bilar kommer 
samtidigt. Samåk gärna!

Anmälan:
Anmälan görs via sms till Emma Forsberg, 0734–011209. Skriv med eventuella allergier. Sista 
anmälan är 24 september. Hajken är gratis.

Vägbeskrivning:
Kör till Skogsbygden. Kör mot Bredared i Tarabo-korsen. När vägen delar sig kör du vänster mot 
Bredared. Kör sedan ca 5,4km tills du kommer till en gul skylt där det står Kvibacken 2. Där samlas 
vi. GPS-koordinaterna är: 57.866528, 12.7625 Länk till Eniro

Packlista:
[  ] Scoutskjorta [  ] Sovkläder [  ] Vid kyla – ta med termokläder
[  ] Sovsäck [  ] Kudde [  ] Regnkläder
[  ] Varm filt, gärna 2 st [  ] Kåsa/mugg/tallrik/bestick [  ] Ficklampa
[  ] Liggunderlag, gärna 2 st [  ] En extra varm tröja [  ] Tandborste/hygiensaker
[  ] Mat att grilla [  ] Underställ, mössa, vantar [  ] Bra skor/stövlar
[  ] Ombyte       [  ] Kniv 

Vid frågor kontakta Mattias Yngvesson: 0702-36 86 64 eller Emma Forsberg: 0734-01 12 09

Hoppas du hänger med 
//Scoutledarna

https://kartor.eniro.se/m/xCods

