
Nu är det dags igen. Till vadå kan man undra? Jo till den häftigaste tävlingen som man 

som scout i Mälardalen kan delta i. Kämpaleken är en scouttävling där scouter i olika 

åldersgrupper patrullvis tar sig fram i skog, mark (och vatten?). Emellanåt möter de 

också svårigheter som måste övervinnas.   

Banan är 4-6 km lång och inte barnvagnsvänlig!  

Föräldrar och andra intresserade är också välkomna.  

Som traditionen bjuder så finns det möjlighet att hajka i anslutning till startplatsen.   

 

Lite fakta om Kämpaleken 2012:  

• Datum: Lördag 13 oktober 10.00 – 16.30(ca).  
Samling 10:00, första start: 10:30 

• Plats: Scoutstugan Djupårännilen i 
Ågestaskogarna. 

• Parkering:  
Fd Ågesta friluftsgård (Frälsningsarmens 
utbildningscentrum) söder om Farsta.  
Ca 1,5 km promenad längs lättgången grusväg 
(snitslad) till scoutstugan. 

• Kollektiv färdväg:  
Pendeltåg till Trångsunds station + ca 2 km 
promenad.  

• Tävlingsklasser:  
7-9 (Spårare) 
10-12 (Upptäckare) 
13-15 (Äventyrare).  
 
Ev kommer det också att finnas en RS bana 
(16-…) och föräldrabana.  
De yngsta går med ledare, de äldre förutsätts 
kunna gå spåret själva (i patrull) 

• Varje deltagande kår förutsätts ställa upp med 
ledare för att hålla i minst en kontroll. 

• Utrustning: 
Sedvanlig dagsturspackning med matsäck. 
Heltäckande klädsel och stövlar 
rekommenderas! Det finns möjlighet till 
korvgrillning i anslutning till start/mål.  
Tänker ni hajka så tillkommer givetvis 
hajkutrustning men det finns viss utrustning 
att låna på plats vid behov. I begränsad 
omfattning finns möjlighet till övernattning 
inomhus. Dricksvatten och dass finns i 
anslutning till scoutstugan 

• Deltagaravgift: 
25 kr/deltagare. Vid hajk tillkommer 20 
kr/deltagare. 

• Mer information: 
Anmälan med besked om kår, antalet 
deltagande patruller och ålder samt 
medföljande ledare görs via e-post till: 
arrangören Centrumkyrkans scoutkår i Farsta 
senast måndagen den 1 oktober.  
Anmälan om hajk görs samtidigt.  

• Frågor och anmälan 
Ställs till dag.lunden@telia.com. Frågor 
besvaras också via 08-604 35 67! 
Mer information finns på www.cufarsta.nu. 

Välkomna ut i höstskogen! 

 

Med tre fingrar mot pannan  

Baptistscoutkåren Atomen  
(Centrumkyrkan i Farsta) 

genom 

Dan ”Monty” Hedin,  

Stefan Lindqvist och Dag Lundén
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