Paddlingshajk
15-16.9 i Nastola
I höst åker vi på paddlingshajk med alla äldre äventyrsscouter uppåt! Hajken ordnas
i Nastola nära Lahtis. Vi paddlar i 2-3 personers öppna kanoter i sjöar och åar.
Maten lagas på trangia och vi sover i vindskydd. Paddlingen är inte särskilt svår eller
lång, så man kan bra komma med utan att ha paddlat tidigare.
Deltagare: MuHös äldre äventyrsscouter och äldre. De yngre äventyrsscouterna (åk
4) deltar i Pinkki 7.10 istället. Hajken har ett begränsat antal platser.
Start: Hajken börjar på lördag kl 10.00 på Ruuhijärventie 676, 15580 Nastola
Slut: Hajken slutar på söndag kl. 15.00 på Arrajärventie 309, 19160 Nastola.
Pris: 20 €. Betalas in till FI13 4055 1020 2833 74 (Mottagare: Scoutkåren MuHö r.f.)
före hajken med referensnummer 30601 och scoutens namn i meddelandefältet.
Anmälning: Anmäl dig senast 9.9 via länken i Kuksa: bit.ly/paddlingshajk.
Minderåriga scouter får inte anmäla sig själva utan måste anmälas av målsman.
Jag vet inte hur man använder Kuksa! Mejla kåresekreteraren: hanna@muho.fi.
Frågor: Kontakta Anton Nilsson (anton@muho.fi, 050 3754196).
Transport: Vi hoppas scouterna kan få skjuts av föräldrar till och från hajken.
Eftersom det är så långt borta kommer vi att koordinera samskjutsar. Fyll i i anmälan
om du kan köra och vilken väg. Hajkplatsen är ca 1,5 timmar med bil från Esbo och
chaufförer kan ansöka om kilometerersättning av kåren.
Utrustning: Packa hela din utrustning vattentätt (med plastpåsar eller vattentäta
säckar). Packa så du har lätt att bära packningen. Ta med åtminstone:
●
●
●
●
●
●

Minst två ombyten torra kläder
Gummistövlar och bytesskor
Ordentliga regnkläder
Varma kläder
Sovsäck och liggunderlag
Lippis/hatt, pipo och vantar

●
●
●
●
●

Handduk
Toalettsaker, personlig förstahjälp
Matkärl och fylld vattenflaska
Ficklampa, puukko, tändstickor
Scouthalsduk

En vanlig hajkutrustningslista hittar du på MuHös hemsida. Ta inte med utrustning
som förstörs av att bli våt.

