
 

NÄR:  Lördag 25/9 kl 09.00 till söndag 26/9 kl 15.00 
 För Spårarna är det ingen övernattning utan hämtning sker lördag kl 21.00 

VAR: Holmen - Askeby 
 Lämning och hämtning sker på hajkplatsen. 
 Om du behöver skjuts ut till hajkplatsen, ring din patrullledare. 
  
 OBS!  KOM MÄTTA! (Det tar ett tag innan maten är klar) 

MEDTAG: 
Varma oömma kläder, reservkläder, stövlar & regnkläder 
Varma sovkläder (underställ, yllesockar) + mössa, för 
övernattning i vindskydd. Natten kan vara kall.  
Rejäl sovsäck, liggunderlag (ev. luftmadrass också) 

 Liggunderlag behövs alltid som isolering, även med luftmadrass. Tror du att du har en  
 för kall sovsäck kan man kompettera med en vanlig sommarsovsäck eller   
 sovsäckstäcke utanpå eller inuti, det är bättre än en lös filt. 

Sittunderlag eller RR-pall om du har 
Ficklampa 
Bestick, mugg, tallrik, gärna i ”påse” 
Vattenflaska 
Ryggsäck för att kunna bära matsäck och extrakläder vid kortare vandring 
Om du har tagit knivmärket får du ta med kniv med skydd och  

   bälte till kniven. 
GULA HALSDUKEN + RR-SKJORTA(om du har) 
Lämna mobilen hemma.  

                   Syskon ska packa var för sig för patrullerna har egna boplatser. 

MAT: All mat ordnas från hajkköket 
 OBS!  SPECIALKOST ring snarast Miriam 073-300 51 00 

ANMÄLAN:  Anmälan sker via länken http://pingstlinkoping.se/royal/ 
 senast söndag 19 september 

AVGIFT: Spårare: 50 kr för hajkköket (ingen övernattning) 
 Upptäckare, Äventyrare, Utmanare: 100kr för hajkköket 
 Swisha till nummer: 123 570 41 68, ange ”RR Hösthajk” 
 Använd gärna QR-koden till höger. 

 Telefon till hajken: Gustav 070-304 75 46, Lars 070-385 63 63 

HÖSTHAJK 2021 
Tema Väx vidare med Royal Rangers

Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare

http://pingstlinkoping.se/royal/


Hajker kräver lite planering av de ungas utrustning. 
Vi är utomhus hela tiden, men försöker hålla alla varma genom våra aktiviteter. Eldar finns att 
värma sig vid. Övernattningen kommer att göras i vindskydd som vi bygger på plats. 
Extra-kläder behövs. Man kan spilla, ramla, tappa bort……… 

UNDVIK  BOMULL på klädlagren närmast kroppen.  
Bomull transporterar inte bort fukt, utan kyler istället. 

Bra klädsel är: 
Vinterskor/stövlar, INTE gympadojor (som snabbt blir blöta och kalla) 
Ylle/fleece-sockor  
underställ 
lager på lager kläder (för att variera beroende på aktivitet) 
vantar 
mössa 

Bra nattkläder vid övernattning i vindskydd: 
Underställ (INTE bomull) 
Fleece-tröja ev.byxa (INTE bomull, INTE sweatshirt-typ) 
Mössa 
Ylle/fleece sockor 

Frågor om utrustning??? 
Hör gärna av er till patrullens ledare. 

Vägbeskrivning Hajkplats Holmen – Askeby 
(ca 20 min från Cupolen) 
Från Linköping 

1. Ta Åtvidabergsvägen (35) 

2. I Vårdsbergsrondellen, kör mot Askeby 

3. Innan ni kommer fram till Askeby finns en Royal skylt till Höger in mot Holmen scoutgård 

4. Följ den lilla grusvägen tills vägen tar slut i en parkering


