Månskenshajken 2017
Vandringshajk och tävling för äventyrare

7 - 8 Oktober
Under ett dygn kommer ni att genomföra en vandringshajk med ett antal kontroller.
Det blir alltså en tävling både mot er själva och andra äventyrarscouter under ljusa
och mörka delar av dygnet. Patrullen har en vuxen med under hela tävlingen.
Ni bär all er packning under hela tävlingen, vi rekommenderar vanlig
hajkpackning.
På nattplatsen finns det tält med kamin till förfogande för en stunds sömn.
Ni har med er egen mat för hela hajken, gemensam matpaus med tid för
matlagning sker på lördag kväll. Mat handlar ni gemensamt på mötet 4 okt. Ta
med 100kr per person till detta möte.
På natt och middagsplatsen kommer det finnas möjlighet att fylla på vatten men
tills dess ska ert eget vatten räcka.
OBS! Vi vill poängtera att ALLA lagen ska bära ALL sin packning och ALL
mat under HELA tävlingen. Detta har det kommit in klagomål på av lag från
föregående år. Det är alltså inte ok att ledare tar packning/mat i en bil. Vi vill
även att alla lagen lagar all sin mat själva under tävlingen och vid
målgången.
Lagsammansättning: Lagen bör bestå av 4-6 deltagare. Om man inte är
tillräckligt många så kan man uppge detta i anmälan så kan vi hjälpa till att para
ihop er med annat lag. Max antal lag är i år 12st lag. Så först till kvarn gäller på
anmälningen.
Anmälan:
Anmäl er redan nu!
Anmälningarna ska vara inne till Christoffer Berg på Manskenshajken@gmail.com
senast den 30/9.
OBS! Tävlingen kostar ingenting. Varje scout betalar endast 100kr till sin patrull.
Dessa ska vara till maten.
Start och Mål: Plats och tid meddelas senare
Funk: Vi behöver även ett gäng funktionärer till tävlingen.
Alla (utmanare, rover och ledare/föräldrar) är välkomna att hjälpa till.
Anmäl ert intresse till Christoffer Berg på manskenshajken@gmail.com redan nu.
Funkmöte är 27/9 kl 18.30-20.00 i
Nynäshamns Scoutkårs stuga på Hamnviksvägen 9.
Undrar ni något maila gärna ansvarig tävlingsledare Christoffer Berg

Manskenshajken@gmail.com
Gilla vår sida på facebook
Månskenshajken

