Kampen om Hornet 2022
Henåns scoutkår bjuder in till Kampen om Hornet!
Lördagen den 8 oktober hålls Kampen om Hornet vid scoutgården på Dyrsten där alla scouter i
Västbodals scoutdistriktet inkl föräldrar, vänkårer och samarbetsföreningar bjuds in till att delta.
För dem som önskar avrunda lördagens kamp med en hajk, är välkomna att göra det.

Praktisk information:
Plats:

Scoutgården Dyrsten, Töllås 459, 473 91 Henån, på norra Orust.

Tid:

Kl 10.00 till ca 15.00 med uppehåll för lunch.

Genomförande KoH:

Patrulltävling om ca 5-6 personer där man tävlar om en inteckning i
respektive åldersindelnings horn och fina priser utdelas till vinnarna.
Det finns horn för Bäver (6-7 år), Spårare (8-9 år), Upptäckare (10-11
år), Äventyrare (12-15 år), Utmanare/Rover (15-25 år) & föräldrar att
kämpa om en inteckning i.
OBS! Om man inte har en full patrull alternativt att man kommer
själv, så säg till om det och så löser vi det på plats.

Packning:

Mat för att äta till lunch inkl fylld vattenflaska. Möjlighet finns att
grilla. Varma oömma kläder och var redo för ev regn.
Ett gott humör!

Sista anmälningsdag:

19 september 2022 till kampenomhornet@gmail.com
Ange i er anmälan Namn, Kår,
Bäver/Spårare/Upptäckare/Äventyrare/Utmanare alt
Rover/Föräldrar, Patrullnamn samt om det är något annat som vi bör
veta på förhand.
Ange i anmälan om ni har vuxna som kan ställa upp och bemanna
någon station.

Ev hajk:

Om ni önskar stanna kvar och genomföra en hajk, så meddela oss
det. Hajken sker i egen regi och tänk på att ni får själva ansvara för
att ta med er egen hajkutrustning inkl vatten (detta pga vattnet på
Dyrsten inte är drickbart).
Tänk på vi gärna ser att ni samåker för miljön och parkeringens skull!
Och var ute i god tid för vi vet att parkera och samla ihop gruppen tar tid!

Hjärtligt välkomna önskar
Henåns Scoutkår

