Välkommen till
Finn Skogs-Trampen 2022

ANMÄLAN

Så kallar vi årets Värmlandstramp och den går av stapeln vid Södra Vikens
naturbruksgymnasium utanför Sunne.
Trampen består av tre slingor om vardera ca 3 km. På varje slinga finns 4
kontroller. I Värmlandstrampen tävlar man patrullvis i tre klasser:
Upptäckare (ca 10-12 år), Äventyrare (ca 13-15 år) samt Vuxna (från 16 år
och uppåt, även barn upp till ca 9 år).
Vi hälsar alla scouter, deras vänner, familjer och andra intresserade
välkomna att delta. Alla får vara med på denna spännande dag i skogen.

Telefonnummer: ________________________

Då det kan ta lite tid innan alla har kommit ut på sin första slinga kan det
vara bra att ha med sig en egen matsäck att äta på morgonen.
Det kommer inte att finnas någon kioskförsäljning.
På första slingan serveras fika (saft/te/kaffe och bulle). På andra slingar
serveras mat (hamburgare med bröd) och på sista slingan serveras frukt.
Deltagare som inte kan äta det som serveras tar med sig egen mat och
behöver då inte betala full deltagaravgift.
Ta med scoutskjorta (för den som har), kåsa, kniv, vattenflaska, matsäck,
allväderskläder och grova skor/kängor/stövlar.
Avgiften är 130 kr/deltagare. Deltagare som tar med sig egen specialkost
betalar 100 kr. Barn födda 2016 eller senare betalar ingen avgift.

Namn:

___________________________________________________

Patrull:

________________________________

Upptäckare (10-12 år)
( )

( )

Äventyrare (13-15 år)

Vuxna (från 16 år och uppåt, även barn upp till ca 9 år)

Personnummer (10 siffror):

___________________________________

( )

Jag är född 2016 eller senare och betalar ingen avgift.

( )

Jag tar med egen mat och betalar bara 100 kr

Övrig information som är bra för din ledare att känna till
(allergier, sjukdomar etc)
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Namn på målsman (om under 18 år): ____________________________
Telefonnummer till målsman : ____________________
Målsmans underskrift: _______________________________________

Vår scoutkår samlas vid …………………………………………………. Kl …………….
Anmälan sker till din ledare senast ……………..
Betalning till ………………………..........
Vi åker i egna bilar. Meddela om du har möjlighet att skjutsa.

Vägbeskrivning:
Du som kommer söderifrån:
Kör E45 norrut till Sunne. Fortsätt E45 förbi stora infarten till samhället.
Efter ca 2 km - sväng vänster mot Gräsmark.
Efter knappt 7 km är ni framme.
Södra Viken Naturbruksgymnasium ligger på högra sidan vägen.
Du som kommer från öster:
Kör genom Sunne samhälle.
Sväng höger ut på E45.
Efter ca 2 km - sväng vänster mot Gräsmark.
Efter knappt 7 km är ni framme.
Södra Viken Naturbruksgymnasium ligger på högra sidan vägen.
Du som kommer från norr:
Kör E45 söderut.
Efter att du har passerat Ulvsby Herrgård (Länsmansgården)
sväng höger mot Gräsmark.
Efter knappt 7 km är ni framme.
Södra Viken Naturbruksgymnasium ligger på högra sidan vägen.

