Nu är det dags igen. Till vadå kan man undra?
Jo till den häftigaste och isigaste upplevelsen som SMU
scout i Mälardalen och eq har att erbjuda för ledare, RSare och Utmanarscouter. En äkta vinterupplevelse som
innefattar kluriga uppgifter, patrullsamarbete,
transpiration och en vintrig övernattning i vindskydd
framför en sprakande brasa.
Detta är vinterhajken för dig som alltid har undrat hur
det är att sova utomhus på vintern men aldrig vågat. Men
också för dig som vill få en häftig scoutupplevelse.
Lite fakta om Isbiten:
• Har varit en mer eller mindre återkommande
vinterhajk sedan 1967.
• Bygger på ”den lilla patrullen” med deltagare
från 15 år och uppåt.
• En tävling i scoutkunskap med den ständigt
vandrande vandringspriset ”fältbåren” som
första pris. En mycket åtråvärd trofé som
förgyller alla scoutlokaler.
• Är upplagd så att vi samlas på fredagkvällen
för gemensam kvällsmat + intressanta
aktiviteter som kan underlätta övernattning i
det fria. Natten mellan fredag och lördag
sover vi inomhus. Lördagen ägnas åt
Isbitenspårning. Under färden löser patrullen
kluriga problem och om de hittar fram möts
de av en varm brasa och trevliga scouter.
Lördagsnatten tillbringas i vindskydd. På
söndagsmorgonen avslutas hajken med att
patrullerna tar sig tillbaka till civilisationen
igen. Vi räknar med att ni är tillbaka i city
senast klockan 14.00
• Tid: Fredag – Söndag 10-12 februari 2012
• Plats: På en ännu odefinerad plats söder om
söder. De anmälda kommer att få mer
information senare.

• Utrustning:
Vanlig hajkutrustning för orientering och
övernattning utomhus på vintern plus yxa,
såg, hajkpress, Trangia och liten vattendunk
mm. Vis av tidigare års Isbitar
rekommenderar vi utrustning för att lysa upp
er tillvaro. Vi tror att ni kommer att vara
framme vid hajkplatsen senast klockan 16.00
(på lördagskvällen) men man vet ju aldrig...
• Anmälan:
Görs via mail till arrangören senast tisdagen
den 24 /1-2012. Ange kår, patrullnamn, antal
deltagare och kontakt-person (mail + telefon).
Om du är ensam från din kår, anmäl dig ändå
så plockar vi ihop en patrull. Blir deltagandet
för lågt förbehåller sig arrangören att ställa in
hajken.
• Deltagaravgift:
150 kr/deltagare.
• Mat
I kursen ingår kvällsmat fredag, frukost
lördag samt preliminärt också middag lördag
kväll. I övrigt klara sig patrullen själv.
• Frågor
Ställs till arrangören Centrumkyrkans
scoutkår i Farsta via dag.lunden@telia.com
eller telefon!

--------------------------------------------------------------------------------------------För Centrumkyrkans SBUF scoutkår i Farsta
Välkomna ut i kylan!
Med vanten mot pannan

Dag och Micke
08-604 35 67 / dag.lunden@telia.com

Scouting är hårt i betong
(Gammalt storstadscoutordspråk)

