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Ledare 

 
Hej på er!  
 

När jag skriver detta har jag varit en dryg vecka i Norge, på Lofoten 
Folkhögskole där jag kommer att studera naturfotografering ett år. Under denna 

vecka har jag hunnit se norrsken, vandrat i fjällen, ätit torsk, simmat i svinkallt 
men glasklart vatten och träffat en massa nya fantastiska människor. 

 
Resan från Esbo till Kabelvåg (så heter staden där skolan ligger) var nästan som 
ett avsnitt Amazing Race. Först åkte jag buss från Helsingfors till Tromsö, det tog 

ungefär 22 timmar, i och för sig sov jag hälften av tiden så det var inte så farligt. 
Sedan stannade jag två nätter i Tromsö och fortsatte sedan mot Lofoten och 

Kabelvåg. Jag tog färja från Tromsö till Harstad och skulle därifrån vidare med en 
buss och sen byta buss och sen komma till skolan. Men. Den dagen passade 
vädergudarna att sända in en liten storm med stora vågor, vind och dimma. 

Färjan blev försenad och jag missade min buss i Harstad. Så där står jag ensam i 
en stad jag aldrig varit på förr och har ingen aning om hur jag skall ta mig till 

skolan (det är ungefär 150 km från Harstad till Kabelvåg). Ganska spontant 
hoppade jag på en taxi som förde mig till stället där jag skulle byta buss och tack 
och lov han jag med den bussen. Så efter en resa med en färja, en taxiresa och 

en bussresa kom jag fram till 
skolan.  

 
Det första jag hör när jag 
kommer till skolan är en dansk 

kille som kommer fram o frågar 
om jag är från Finland. Lite 

förvånad svarar jag att jo, det 
stämmer. Då ropar han högt: 
LISAAA LOYLYA!!! LISAAA 

LOYLYA! Och förklarar att han 
älskar att bada bastu. Det var 

kanske inte det första jag 
trodde jag skulle få höra i 
Norge. 

 
Mer om mitt år i Norge får ni 

kanske läsa om i nåt annat nummer av MuHö-infon, tills dess hoppas jag att ni 
har helt sjukt-super-huipp-KJEMPE-BRA (så säger alla norrmän) höst! 
 

Jon 



4 

 

 

Kommande program 
 

27-29.9 Superhjälte, Lärkans 
 

28-29.9 Hajk 
 

9.10 Skattjakts-AVD 
 

13.10 Kårledarträff, Ekenäs 
 

31.10 Halloween FKK, tävling om 
bästa utstyrseln  

 
19.11 AVD-träff 

 

29.11-1.12 Förläggning 
 

12.12 Julfest 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cdn.laget.se/3144996.png
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Castra di Roma 1-8.8.MMXIII – Läger logg! 
 

 

Torsdag 1.8 

 

Vi anlände till lägerområdet ca. 10. Vi tittade runt på området och sedan 

satte vi upp tälten. Vi byggde rinkkaställning och sovsäcksställning. Sedan 

åt vi korvsoppa, den var huisit god =). 

Sedan byggde vi lägerporten (inte ännu riktigt färdig) och åt god mat 

igen! Efter maten skötte vi våra sysslor och hade invigning. Senare åt vi 

kvällsmål och 

hade hedersråd. 

 

-Fluffy Unicorns 

(Julia, Jomppe, 

Nelly, Joar)               

Ps. Maten har 

varit jätte god =) 

 

 

Fredag 2.8 

 

Idag på 

morgonen 

vaknade vi kl. 6 

tack vara vu:na 

som babblade för högt. Sen hade vi tandborstning o morgondopp. Sen 

hissade vi flaggan och gick o äta. Sen va de inspektion som int va kiva. 

Efter det planera vi kullrådde. Sen åt vi huisit (Jompes ord! Man får inte 

stjäla!!) god hönsrisotto. 

Sen hade vi en sika kiva stålisskaba. Efter de så hade vi kontrollerna till 

kullrådde. Sen gick vi ti bastun och  hade helt skia kiva lägerbål. Efter de 

så va de helt fö tidig tystnad. :(  

-Flygande Kossorna (Emil, Toni, Anton, Basse) 

(Nina:s kommentar på patrullnamnet: ”Bra namn, så länge ni int ha de på 

tältet”.) 
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Lördag 3.8 

 

På förmiddagen hade vi I-hjälp. De va som ett kärrhjul. Till middag hade 

vi korvsås =) Efter maten städade vi och hade lägerdop om Neptunus 

undervattensrike! Kl. 15 kom de första föräldrarna och syskonen. Vi 

spelade volleyboll och hade dubbningar. Efter åt vi ärtsoppa. Så småning 

om åkte vu:na och familjerna hem. 

Sedan gjorde vi masker av gips och så klart va Jompes bäst! Sen hade 

alla möjliga Maximossar nästan döda varandra så vi måste I-hjälpa dom. 

Sen gick vi o simma. På kvällen hade vi bråttom att packa för p-råddet. 

Nu ska vi sova, god natt! 

-Fluffy Unicorns                                                      

Nattmanöver på natten! =) 

 

Söndag 4.8 

 

Väckningen vr kl 9. Vi fick 

bråttom för vi måste äta 

moronmål, hissa flaggan 

och äta packa till p-rådd. 

P-råddet började kl 10 och 

uppgiften var att bygga ett 

vattenhjul. Till nästa gick 

vi till kontroll nr. 1 där vi 

skulle få en 

febertermometer till 40 grader. Sen gick vi till kontroll nr. 2. Där måste vi 

titta på fåglar på skyltar med kikare. Sen gick vi till kontroll nr. 3. Där 

skulle vi fånga ägg. Sen sprang vi till kontroll nr. 4. Där skulle vi laga mat, 

vi lagade rotbiffar och rotmos. Sen sprang vi till kontroll nr. 5 det var en I-

hjälp kontroll, vi skulle göra en bår. Sen gick vi till kontroll nr. 6 men på 

vägen låg en huggorm men den brydde sig inte om oss så vi gick vidare 

till kontrollen som var en stresskontroll. Kontroll nr. 7 där spelade vi 

Yatzy. Sen gick vi till 8:an, därifrån skulle vi gå till lägerområdet på 20 

minuter. 

När vi var tillbaka på lägerområdet skulle vi måla gipsmaskerna, göra 

sysslor och göra slutkontrollen. Där skulle man svar på föregående fråg. 

Efter det var det bastu. Sen blev det flagghalning och sen var det 

kvällsmål. 

-Flygande Kossorna 
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Måndag 5.8 

 

Idag har vi lärt oss orientera. Först så dela vi in oss i två grupper: 

nybörjare o ch en mer avancerad grupp var det fanns dom som 

orienterade på fritiden eller har orienterat nångång i en klubb. I den 

avancerade gruppen lärde man sig bl.a. att ta kompasskurs, svårare 

karttecken och sen lite hur man ska hitta kontrollerna. I nybörjargruppen 

hade dom lite spel o lärde sig 

ta kompasskurs. Efter de så 

åt vi fisksoppa. 

Efter de så for vi ut i skogen 

för att orientera. Vi hade en 

nybörjar bana och en 

avancerad bana. Dom va 

nästan lika svåra, men 

avancerade banan hade 

kontrollerna på lite svårare 

ställen. 

 

 

Tisdag 6.8 

 

Vi vakna kl. 7 och åt frukost och laga tälten i skick. Klockan 8 börja 

skattjakten och startkontrollen var att man sku hitta 3 påsar och sen fick 

man ta 2 nycklar åt gången för att försöka få upp dom. De va svårt att 

hitta till nästa kontroll, alla fo först fel. Ps. Vi fick se en film så vi visste 

vart vi sku gå. På kontrollen sku vi leta efter någo, ingen visste va de 

egentligen va. Till slut hitta vi de i ett träd. Vi skulle till Malaga. Där sku 

man översätta meningar som var på latin. Vi skulle till Svartå slott. Sär 

skulle vi hitta tre gudinnor, Diana, Ceres och Psyche, men ledtråden som 

skulle finnas vid Diana fanns vid Venus. Färden fortsatte till Grankulla. Det 

var matkontrollen, vi fick god soppa =) 

Efter det skulle vi svara på frågor och följ snitslar (?) som var jätte svåra 

att hitta/följa! Det sägs att alla vägar leder till Rom, men det gjorde inte 

de gula banden! Det tog cirka 2 timmar att komma till nästa kontroll. Emil 

var där och spelade och sjöng. Sångerna, texterna, ledde oss till en ”flod” 

som blev en sjö. Vi skulle simma över till en ö, då blev alla saker blöta. 

Där sökte vi skatten i ca. 5 min, och så hittade vi den under en gran. 

På kvällen blev det bastu och simning. 

-Fluffy Unicorns                                         Ps. Det blev mycket godis för 

oss =) 
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Onsdag 7.8 

 

Normal dag... Förutom att vi rev ner bastun o tälten. Nästa natt sover vi 

nån annanstans!! Regnet o åskan börja typ 3-tiden. före de hade vi ÖP. Vi 

övade flaggsånger o knopar. De var svårt att göra skotstek när alla ledare 

sa olika hur man sku göra. På kvällen sku vi ha lägerbål, men det regnade 

massor så vi sov i officen. Alla fo o sova mellan 22-24. 

-Fluffy Unicorns 

 

Torsdag 8.8 

 

Vi vaknade på morgonen kl. 8 och det var helt normalt. På samlingen fick 

vi höra att vi skulle riva ner allt, vi var inte så glada. Vi började med 

tälten sen åt vi sika god omelett. Sen fortsatte vi riva och fick hjälp av en 

Karis Gosse som visa hur man skulle ta in plantonerna (pontonerna) och 

kanoterna. Under tiden höll en patrull på o fylla en jätte stor grop med 

Katja som int klara av de. Sen vänta vi på bussen i två timmar. 

-Flygande Kossorna 
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MuHö-info utdrag 

 
Älghornscupen (MuHö-info 4 / 92) 
”Nästa kontroll var i Schweiz. Av nån underlig anledning gissade vår patrull att 

det gällde att klättra i Alperna, dvs granarna... Klättra upp i granen, joddla i 
korus och avanmäl, allt var på tid. Stressigt!” - Jonna 

 
Back to the 60's – Kökshörnan (MuHö-info 2 / 93) 
”Vid tillredning av kakao är det viktigt att röra i mjölken på plattan i minst 10 

minuter innan man tänder gasspisen.” - squaller 
 

Skoskav (MuHö-info 3 / 93) 
”Tältplatsen var en sumee siisti ö. Peter hade också dykt upp nu. Toffe fick 
kramp i benen, Mirko temperaturchock el.dyl. och CH övade livräddning på Toffe, 

men annars hände det inte så mycket utom Jonnas nästan-skogsbrand.” - Linda 
 

De 7 på cykel + Mirko (MuHö-info 3 / 93) 
”Vi låg ungefär så här: Mirko låg på  Lode, Peter, Julle. Lode låg på Peter, 
Annika, Nina. Julle låg på Mirko, Nina. Nina & Peter låg på marken och Linda & 

Annika låg i ett hörn...” 
 

”Den första som vaknade var Peter. Han började genast med sin 
favoritsysselsättning nämligen matta. Han grubblade o räknade och grubblade o 
räknade: 7-6 sovsäckar = 1 sovsäck. Det sa PLING! och han konstaterade att det 

fattas någon. Han beslöt att undersöka saken närmare. Han stack ut huvudet ur 
tältet och såg Nina ligga där. 

 Vad gör du där? frågade han. 
 Sover, sa Nina. 
 Aha, sade detektiven Peter och fortsatte sova.” - Lode und Nina 

 
Escape from Prison (MuHö-info 4 / 93) 

”Tidigt på söndag morgon 31.10.1993 samlades mängder med ivriga ledare vid 
början av Olars spånbana för att delta i MuHö:s första ledarscaba. De smått 
morgontrötta lagen lyckades så småningom samla ihop sig såpass att de kunde 

meddela funktionärerna patrullnamnen då en taxi stannade vid vägkanten och 
tre kostymklädda gentlemän klev ut. Det var patrull Helibor som anlände 

fullständigt utrustade med röda slipsar, salkkun och nalle (med antenn).” - Titti 
 
Bill & Bull (MuHö-info 3 / 94) 

”Från 16.00-17.00 hade vi fritid. Då blev det flaidis och dom som bodde i övre 
sängarna började rapa i Samulis, Filips och Niklas M gemensamma säng. När vi 

hade grälat färdigt gick vi och äta. Efter maten började Henrik kasta äpplen i 
spisen. Då blev Mattias R så galen att han började slå med sin sovsäck så att 

Mathias N föll ner från 1 m och 50 cm och stötte sin rygg, men egentligen jagade 
han Henrik.” - skrivare: Peik, tänkare: Niklas, andra idéer: Henrik, Mathias, 
Samuli, rättare: Mikael 

 
Sax (MuHö-info 4 / 94) 

”Vi blåste upp en ballong och Lalli sydde en sika cool rättipipo åt den och vi rita 
ansikte och sydde kropp. Vi trodde att Hulken och Pennanen hade fått solsting 
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när dom selittä någo att Mika och Toffe hade söndrat nån GSM eller GTM eller 
nån annan telefon...” - patrull Smart 

 
Mirkos födelsedag (MuHö-info 5 / 94) 

”Jenny och Emma försökte kasta kakans jämät på mig, men de lentä i Uuttus 
öra...” - Maria och Limppu 
 

 
Texten är härmed sammanfattad av Cilla 

______________________________________________________ 
 

Superhjälte 3 (MuHö-info 2/08) 
”Före du nu läser det här, så några saker vi visste före förläggningen: 
-En Sanna sku iskee Beni 

-Sarapöö var på väg 
-Etta o Laura älskar Beni  

-Etta o Patte väntade på det här. 
Nå, vågar du läsa mer? OF COURSE! 
Fredagen: 

De e sen Etta som skriivää så allt är MIN synpunkt”… 
 

Hemulensblomstervandring (MuHö-info 2/08) 

”Vi åt nån konstig bacon blandning som Peter snällt lagade åt oss. Efter det for 
Peter hem. Vi lagade choklad-fondue och vi alla höll på att spricka när vi sen 
slutade äta (choko-fonduen var inte slut).” 

”Efter en tid kom Nina och vi for in i stugan och började spela Täältä pesee. 
Täältä pesee går ut på att en fin maskin säger t.ex. "något du kan äta" och du 
ska säga något man kan äta t.ex. "choko-fondue", om du inte hinner säga det på 

en viss tid sprutar maskinen vatten på dig. Tillsist  sprutade vi vatten på varann 
fast man svarade rätt.” 

 Disco (MuHö-info 2/08) 

”Vi kom me buss ti Luuk o alla hade bra fiilis! Vi rusa in i huse fö att fåå bästa 
sovpaikkona. Medan vi bråka om var vi sku sova fixades det mat. Senare på 
kvällen va det dax för party party,  disco :) Natten va ung nä discodrottningarna 

klev ut på dansgolvet och började sheika loss”… 

Den rullande ärtan (MuHö-info 2/08) 
 
Snabbt blev det mörkt och kallt så det var dags att tända en brasa. Brasan tände 

vargungarna helt på egenhand med ganska många tändstickor och ett enda ut 
och in springande efter tände. Resultatet blev snyggt därmed eftersom den var 

tänd med stor omsorg och försökan. 
 
Stekspaden (MuHö-info 2/08) 

 
Domarna fick många 

olika smakupplevelser och var glatt överraskade över att alla matlag hade 
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förberett sig väl och verkligen satsat på att vara kreativa! Domarna ådrog 
sig heller ingen matförgiftning, vilket ju måste tolkas som att 

matlagningskunskaperna i kåren är på sin plats!   
 

Hajk! (MuHö-info 2/08) 
”Katja trodde att Salmonella hette Mozzarella. Efter detbörja vi hullutella inne i 
tältet. Vi åt mycket GODIS!!! Vi kom ut ur tältet och gjorde ett klassprov. 

Rebecca hade sin muotinäytös med sin super stora …. Xltröjja. Efter det åt vi 
Katjas bullar.” Patrull Tja 

 
Med mera från 2007-2008 

 
“Kalimera! No, Jenny moka, o skrev fel möte på fel sida… PINUS! No, ida så 

gjorde vi julpyssel, o alla hade LITE gott me sig. (Janni o. Issu had helt 

massoo...)” 

 

”På detta möte hade vi pyssel men jag vet inte om jag var med” 

 

” ’På detta möte var ingen på plats så jag hamnade att vara ute ....’  ’PS! VI var 

på AVD träff! Mvh. Pl’ ” 

 

”I slutet lekte vi tomtebajs i mörkret” 

 

”Eli ganska över-seko möte... =)” 

 

”---- tänker ta meikker me ti patrullförläggningen... Oh-my-God!! …Nå LOL!” 

 

“Till slut, för att avsluta mötet trevligt lekte vi saltmördare” 

 

”Efter många förslag blir det Hot Hot som kan uttalas så här: [håt håt] eller 

[hoot hoot] eller [hååt hååt] eller [hat hat]” 

 

”Vi ordnade köket det var mysigt!!! Nina var här hon torterade oss!!!” 

 

”Dagens möte hade tema samarbete 5 patrullmedlemmar försökte (obs! 

Försökte) föra 5 russin med sugrör” 

 

”Kapten Kexpaket åt opp allt själv” 

 

”Alla dårar / från alla kårer / får kalla kårar / i samma buss.” 

 

”Nyaste sensationen-vattenpulver. Tillsätt vatten så får du vatten!!!” 

 

Ur en patrullmapp:  
 

”Välkommen att läsa denna fabulösa mapp om allt viktigt! Denna mapp har dock 
några regler som du bör följa! Tack! H. ___ 
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Mappen får ej... 

 
-söndras 

-dränkas 
-hängas 
-strimlas 

-vätas 
-manglas 

 
 

-raiskas 
-mördas 

-strypas 
-tappas bort 
-kastas bort 

-gasas 
 

 
-förgiftas 

-slängas bort  
-diskrimineras 

-mobbas 
-brännas 
-torteras 

 
 

-hållas som 
fånge 

-rivas 
-klottras i 

-smutsats 
-sprängas 
-saboteras 

-försvinna 

 
 
 

 
Den som trotsar dessa laga kommer att få Guds obarmhärtige straff. 

 
VARSÅGOD, NU KAN NI BÖRJA LÄSA.” 
 

 

Scout Scaba 14-15.9 
 

För att se till att ingen glömmer bort hur bäst kår 

Muhö är och för att igen bevisa det åkte tre duktiga 

explorerscouter ut i skogen ett veckoslut med ett 

enda mål: att komma hem med vandringspriset 

Sågen. Kanske ha lite roligt samtidigt, men det var 

inte det viktiga. 

 

Alldeles för tidigt på lördag morgon träffades Anton, 

Anton och jag på Järnvägstorget tillsammans med en 

del andra scouter. Vi blev placerade i en buss som 

åkte iväg mot Den Stora Skogen, som visade sig ligga 

i Salmi (ett friluftsområde i Vichtis, för de som inte 

visste det). Där förklarade några Nybyggare lite regler 

och sen fick vi, patrull 143235-28980 starta vår långa 

färd söderut. Temat för tävlingen var Paavo Iivari, och 

jag vet lika lite som ni vad det betydde, det fanns 

nämligen inga berättelser på orderbreven. Vi hade 

satsat hårt på packningen och på att inte ha med ett 

enda onödigt gram, t. ex. hade vi en hajkduk istället för vindskydd och helt 

för lite varma kläder. På startkontrollen skulle vi pyssla lite med koordinater 

och bygga en metallsåg, det var roligt och gick ganska bra. Sen gick vi och 

gick och gick, på vägar och i skogar, genom diken och över berg, genom eld 

och vatten… eller hur det nu var. 
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På de följande kontrollerna hade vi orientering, frisbeebygge, 

limerickskrivande, en vääldigt svårlöst kod och förstahjälp (som gick helt bra 

utom att vi trodden ett en stor eld vid sidan bara var en dekoration och inte 

en motorbrand). Efter förstahjälpen var vi ganska hungriga och kom fram till 

att arrangörerna tydligen inte hade tänkt sig att vi skulle få äta vår lunch, så 

vi tog en paus och lagade en intressant asiatisk maträtt - med färsk koriander 

såklart - och blev ordentligt mätta för enda gången under veckoslutet. Vi 

förlorade en timme på det, och den betalade nog tillbaka sig senare med att 

vi fick tappa bort oss i mörkret, men just då var vi glada och nöjda. 

 

Tävlingen fortsatte med en kontroll där vi med rep och taljor skulle bygga ett 

system för att flytta bensin från en burk till en annan och få det att brinna. 

Kändes varken miljövänligt eller brandsäkert, men roligt var det. Sen var det 

dags för lite grodspel och bygge av mjölkburkshållare (vad man nu sen gör 

med en sån) och sen blev det plötsligt mörkt och mycket jobbigare att gå. Vi 

fick ännu köra leksakståg, göra eld och grilla majs och misslyckas med att 

göra en diamantknop medan vi var fastknutna i ett rep innan vi klockan tio 

som andra patrull kom fram till Lärkans där övernattningen var (nej, vi fick 

inte gå in). Vi serverades de minsta portioner skinkfrestelse jag sett på länge 

och satte sen igång med nattuppgifterna: Att laga köttpiroger och sy 

ljusturkosa friluftsbyxor. Vi klarade lihisarna helt okej, alla andra lyckades 

ungefär blanda sten i sina, och byxorna blev också sydda och inte 

ihoptejpade i motsats till de flesta andra (men vi fick ändå bara två poäng för 

dom). Vid tretiden var vi äntligen färdiga och gick och lade oss under vår 

vackra tältduk. 

 

Väckningen på söndag var 05.42 för oss, och det visade sig nästan vara för 

sent för att hinna iväg kvart före sju som vi skulle. Men trots att 

morgongröten brändes hann jag ändå (i egenskap av pl) få på mig 

nattuppgiftsbyxorna som jag måste gå med hela dagen i tid. Söndagens 

kontroller handlade om att skulptera Nybyggarnas logo i tallsåda, stöpa ljus, 

lösa korsord, kasta ägg, identifiera olika kattmatssorter, bygga ljussläckare 

och spurta lite. Mina byxor fick sys om ett antal gånger, vi orienterade lite fel 

och så, men helt roligt var det. Till slut kom vi fram till Ojakkala och fick ta 

av oss våra svettiga, smutsiga, skavande kläder och gå i bastu. Dessutom 

fick vi äta hur mycket ärtsoppa vi ville! Vi fick också veta resultaten: Vi hade 

kommit andra av tre i vår serie och tredje totalt i tävlingen (som inte var så 

jämn som man alltid påstår att p-rådd är). Lätt missnöjda med resulatet åkte 

vi hem och sov 15 timmar, för vad skulle man annars göra efter ett veckoslut 

i Noux. Men det här var trots allt vår första ScoutScaba och bara övning för 

nästa år. 

 

Emil



Kossatävlingsregler 2013-2014  
 
Aktivitet på evenemang 

■  poängen räknas i proportion till hur stor del av patrullen som deltar i 
evenemanget (tex. om patrullen har fem medlemmar och två deltar i en 

avd-träff får patrullen 40 poäng) 
■  möten (tex avd-träffar) max. 100 p 

■  längre dagsevenemang (tex äh-cup) max. 200 p. 
■  minst ett dygn långa evenemang (tex förläggningar) max 300 p. 

■  scoutevenemang ordnade av andra föreningar (tex EPT eller FiSSc) 
bedöms enligt samma system 

■  planerad uteaktivitet med annan patrull max 100 p. 

■  patrullförläggning 300 p (om minst halva patrullen deltar, men hela 
patrullen måste ändå få delta) 

■  patrullhajk 450 p (om minst halva patrullen deltar, men hela patrullen 
måste ändå få delta) 

■  evenemang som bara en del av patrullen får delta i (tex pl-träffar) 
räknas inte 

■  Avsaknad av halsduk halverar poängen per medlem per evenemang 
 

Patrullgrejer 
■  Patrullsida på hemsidan max. 150 p. 

■  Logbok (innehåll och utseende) max. 300 p. 
■  patrullfana max 50 p 

■  patrullmaskot max 50 p 
■  patrullåda/-kista max 100 p 

■  planerat program max 50 p per termin 

 
Övrigt 

■  om patrullen glömt att städa eller inte städat ordentligt på sin städtur 
förlorar den max 200 p per gång 

■  om patrullen inte städat efter sitt möte förlorar den max 100 p per gång 
■  max 300 poäng per termin för hur bra etappen/väderstrecket utförs 

■  nyttomöte max 200 p (max 1 
nyttomöte/termin/patrull, 

kontakta faddern i god tid) 
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Väderstreck med hjälp av tecken i naturen 
 
Norr: -mossan är på den norra sidan (i skuggan) på stenar och stubbar 

 -rimfrosten är ymnigast på denna sida 
 -snön smälter långsammare på norra sidan 

Söder:  
 -en del träd har mera kvistar på den södra sidan 

-myrstackar finner man på södra sidan av eftersom det är varmare 
och soligare där 

 -snön smälter snabbare på södra sidan -> växter kommer upp 
snabbare där 

-under sommarn är södersluttningar torrare och gulare än på 
norrsidan (under sommaren!) 

Öst och Väst: 
 -Solen går upp i öst och ner i väst 

 

Använd din klocka som kompass 
Man kan använda klockan (armandsur inte digital!) som en kompass. Håll 

klockn i handen. Vrid dig så att timvisaren visar mot solen. Söder hittar du 
mittemellan timvisaren och klockslaget. Detta gäller klockslaget tolv vintertid 

och sommartid klockan 13 
 

Kroppen som kompass 
Ställ dig med ryggen mot solen mitt på dagen, vitertid kl 12 och sommartid kl 

13. Sträck ut armarna så ser du väderstrecken i skuggan!  
”Med näsan åt norr, har du öster åt höger och väster åt vänster 
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Om du går vilse i skogen 
 Konstatera situationen:  jag har gått vilse i skogen 

 Håll patrullen samlad! Ta en paus  ät och drick (ngt 

varmt är super men vatten duger!) 

 Rita in på kartan den senaste positionen där du vet 

var du var. Då vet man redan i stora drag var man är 

 Tänk på de senaste färdriktningarna, då får man ett 

ännu mindre ”säkert” område 

 Iakkta terrängen från en hör punkt. Finns du med på 

kartans område eller är du utanför den? 

 Om du inte ännu heller vet var du är eller vartåt du 

skall börja gå, gå då mot ett igenkännbart objekt så 

som;  ett fjäll, en väg, älv... 

 Om vädret är dåligt och patrullern är antingen trött eller oense om vart man 

skall börja gå-> ta en ordentlig paus. Låt alltid dålit väder passera  

 En patrull som har gått vilse får inte jaga hysteriskt omkring ihop för att få 

hjälp eller hitta rätt väg. Patrullen får inte splitras!!! Om du redan länge varit 

vilse finns det en stor chans att någon efterspaning söker efter dig eller er. Gör 

då dig synlig; tänd signaleldar, lägg ut färggranna klädesplagg eller föremål på 

synliga platser. Men skrik ej, det hörs inte långt och man blir bara hes så 

använd er av en visselpipa. 

 

Tips 
 Ta allttid med dig karta och kompass 

 Håll en visselpipa i fickan 

 En ficklampa kan vara bra att ha med sig ifall det börjar bli mörkt 

 Berätta i förväg till någon vart du är påväg och vilken rutt du har tänkt ta 

 Ta godis med dig, det höjer blodsockret och du får mera POWERS 

 

Patrull Hot-H 
 
 

 

 
 
Lust att skriva? 

 

Har du eller din patrull lust att skriva in något till muhö-infon? T.ex. presentera 
er patrull, dela med er bra tips, berätta en historia, en bra vits, ett super gott 

matrecept eller något annat spännande? Då är det bara att skriva det på 
datorn och maila det till muho-info@muho.fi eller att ge ett löst papper till 

någon ledare som skickar det vidare till rätt person. 
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KOM MED på FÖRLÄGGNING! 
ÄR DU ÄVENTYRSSCOUT, 

SPEJARSCOUT, 
EXPLORERSCOUT, ROVERSCOUT 
ELLER LEDARE ÄR DU HÄRMED 

INBJUDEN PÅ 
LILLAJULSFÖRLÄGGNING 29.11-
1.12.2013! KOM OCH HA ROLIGT 

TILLSAMMANS 
INFORMATION I SAMBANS MED ANMÄLNINGSLAPP KOMMER INOM 

KORT! VID FRÅGOR FÖR TILLFÄLLET KAN NI RINGA LOTTA 
0415291986. 

 
 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter finner du på vår hemsida för andr ändamål! 
 

Annat användbart: 
Grottan Västerporten 1 D, 02210 Esbo 
Kontonummer SHB 313130-1086222 
Hemsida www.muho.fi 
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Kallelse till höstmöte 
 

Samtliga medlemmar i Scoutkåren MuHö r.f. kallas till höstmöte 
onsdagen den 6 november kl.18.00 i Grottan, Västerporten 1D, Olars. 

 
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden 

bland annat val av styrelse och övriga 

funktionärer, fastställande av medlemsavgift 
samt godkännande av verksamhetsplan och 

budget för år 2014. 
 

Alla 15 år fyllda kårmedlemmar äger rösträtt. 
 

Välkomna med! 
Styrelsen 

 
Föredragningslista för höstmötet XX.11.2013. 

 
1. Mötets öppnande och konstaterande av dess 

laglighet och beslutsförhet. 
2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3.  Val av två protokolljusterare för mötet. 

4.  Val av två rösträknare för mötet. 
5.  Fastställande av antal medlemmar i styrelsen. 

6.  Val av kårchef, vicekårchef, sekreterare, ekonom samt ledamöter. 
7.  Val av två revisorer samt två ersättare. 
8.  Val av övriga funktionärer. 

9.  Fastställande av medlemsavgift och anslutningsavgift. 
10. Fastställande av budget för följande år. 

11. Fastställande av verksamhetsplan för följande år. 
12. Övriga ärenden. 
13. Avslutandet av mötet.  


