Expedition Evois 5-7.10.2018
Dags att dra iväg på Vikingarna och Vikingaflickornas höstvandring i de vackra
landskapen av Evois strövområde.
Fredagen 5.10 kommer vi att åka iväg till Evois. Syftet med evenemanget är att få njuta av
den vackra naturen, äta gott i bra sällskap vid lägerelden och vänja oss vid att röra oss i
naturen. Alla spejarscouter och explorerscouter uppmanas delta, detta är ett evenemang du
inte vill missa! Ledarna kommer att utbilda deltagarna i hur man beter sig då man ger sig ut i
naturen. Utbildningen påbörjas redan innan evenemanget på veckomöten då vi går genom
hur man förbereder sig.

NÄR
Träff: Fredagen 5.10.2018 kl 17:30 vid Tölö torg (se karta)
Tillbaka: Söndagen 7.10.2018 kl 16:00 på samma ställe.
Det är ytterst viktigt att du är på plats i tid eftersom vi åker abonnerad buss till Evois.
Ankomsten till Tölö torg på söndagen är ungefärlig och beror på trafik samt avgångstid.

ANMÄLNING & PRIS
Anmälning sker på Kuksa via denna länk: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=22458
Kontakta oss ifall det uppstår problem med anmälning.
Sista anmälningsdag är 29.9. kl 23:59.
Priset på vandringen är 45€. Deltagaravgiften faktureras av deltagarna efter sista
anmälningsdag.

INFORMATION
På fredagen åker vi alltså iväg med en abonnerad buss och är framme i Evois ca kl 20 varefter
vi går en kort bit till stället där vi övernattar. Vid ankomst till övernattningsplatsen sätter vi
upp tält/vindskydd och efter det blir det gemensam middag som tillreds vid lägerelden.
På lördagen och är det meningen att vi skall vandra och gå igenom lite tips och trix längs
med vägen för att lära oss både teoretiskt och praktiskt om vandring och allmänt uteliv så att
vi kan göra vandringen så bekväm och givande som möjligt. Vi kommer att dela upp oss i
grupper som går olika långa sträckor. Till kvällen hittar vi en övernattningsplats där vi igen
sätter upp tält och tillreder gemensam middag vid lägerelden.
På söndagen blir det en kortare rutt med lunchpaus. Ca kl 14 skall vi befinna oss vid på
förhand bestämd punkt där abonnerade bussen plockar upp oss.
Scouterna kommer att planera tillsammans med åldersgruppsledarna sin packning och en
del av de måltider som äts under vandringen.

MAT & VATTEN
Scouterna kommer att vara indelade i patruller och patrullerna delar på trangia och
vindskydd/tält som kan lånas av kåren om man inte har egna. Patrullerna kommer att
planera under scoutmötet innan hajken sin mat och införskaffa den.
Alla deltagare bär sin egen mat. Den mat som patrullen införskaffat själv + den
gemensamma maten som delas ut vid avfärd bör rymmas i rinkan.
Endast fredagen och lördagens middag är gemensam (+ basvaror till morgonmålet), vilket
betyder alltså att scouterna själva måste planera och skaffa lördagens och söndagens lunch
samt extra morgonmålstillbehör enligt eget tycke. Åldersgruppsledarna instruerar hurdan
budget scouterna har till förfogande (ingår alltså i deltagaravgiften). Tänk på att det skall gå
att tillreda maten i skogen och att den inte skall väga för mycket samtidigt som man bör får i
sig tillräckligt energi för att orka vandra.
Det finns möjlighet att fylla på vatten åtminstone en gång per dag vilket leder till att man
inte behöver packa för många liter vatten i rinkan, om man har ca 3 liter vatten med sig så
räcker det bra (kan löna sig att ta mera om du vet att du brukar dricka mycket!). Till
matlagning kan man dessutom använda sjövatten som kokas.

KLÄDER
Nedan finns en packningslista som du kan använda som grund när du packar. Det kommer
att instrueras om packandet på scoutmötet innan evenemanget.
Kom ihåg att packa kläder av tåliga bra material, kläder i bomull och t.ex. jeans är inte bra
alternativ. Satsa på kläder i olika yllekombinationer eller olika syntetiska material!
Att klä sig i lager är viktigt. Underst skall det vara något lätt tunt som andas. Så ska det finnas
2 – 3 möjliga lager till beroende på hur varmt eller kallt det är.
Det är viktigt att scouten själv deltar packar och vet vad han har med sig (och var det finns!).

PACKNINGSLISTA
Packa allt i en rinka, inga lösa påsar, ingen sportkasse.
Allmänt:
•

Sovsäck + liggunderlag

•

Matkärl

•

Vattenflaskor med vatten färdigt i fyllt, 3 liter
o

Tips: En plåtflaska (inte aluminium) kan användas som värmeelement inne i
sovsäcken om man fyller den med hett vatten på kvällen och lägger flaskan in
i en tjock strumpa

•

Ficklampa med nya batterier i

•

En egen liten första hjälps väska med plåster, eventuella mediciner, näsdukar

•

Sittunderlag

•

Tandborste&kräm

•

Snacks t.ex. nötter, torkade frukter, mörk choklad, ost… annat energirikt som inte
väger mycket

•

Toapapper vattentätt packat

•

Soppåse eller extra plastpåse

•

Kompass

•

Blyertspenna

•

Tändstickor (i vattentät förpackning)

Scouten skall vara färdigt iklädd enligt väder i:
•

Tekniskt underställ

•

Tåliga byxor (gärna sådana som andas)

•

En tröja/rock i något material som andas och är bekvämt att röra på sig i

•

Bra skor att vandra i (inte stövlar)

•

Sportstrumpor i ylle eller syntetmaterial

Kläder som packas med:
•

Ett till lager för övre kroppen (gärna tjockt och varmt)

•

En varm tröja t.ex. en ylletröja

•

Vindtät och regntät jacka (om den inte är på redan vid start)

•

Mössa och vantar

•

Ett extra underställ som också fungerar som pyjamas (det är viktigt att det man sover
i också är i ylle eller syntetmaterial)

•

Bytesstrumpor

•

Telefonen ska vara i en vattentät förpackning ifall den är med

Lämna också utrymme i väskan för:
•

Trangia

•

Trangiabränsle (sinol/marinol)

•

Gemensam mat & patrullens mat

Om ni behöver hjälp eller tips med packningen så får ni gärna kontakta t.ex. era
åldersgruppsledare. Ledarna kan också i mån av möjlighet låna ut kläder, om ni bara
frågar om detta i god tid.

