Välkommen till
Finn Skogs-trampen 2022
Årets Värmlandstramp sker lördag 24 september
vid Södra Vikens Naturbruksgymnasium i Sunne
och har temat: SKOGEN
PLATS
Södra Vikens Naturbruksgymnasium ca 7 km väster om Sunne.
Vägbeskrivning: Kör E45 norrut till Sunne. Fortsätt E45 förbi stora infarten till samhället. Sväng vänster
efter ca 2 km mot Gräsmark. Efter knappt 7 km är ni framme. Södra Viken Naturbruksgymnasium ligger på
högra sidan vägen.

TID
Sista parkering är kl 09.00 för att hinna med incheckning innan invigningen kl 09.30.
Avslutning sker när sista patrull kommit i mål, ca kl 16.30.

BANAN
Banan består traditionsenligt av tre slingor på ca 3 km vardera.

KONTROLLER
Kontrollerna består av såväl praktiska som teoretiska uppgifter.
Patrullstorleken är 3-10 personer för att på bästa sätt kunna lösa uppgifterna.

MAT
Matkontroller finns ungefär mitt på varje slinga. Då det kan ta lite tid innan alla har startat och kommit ut på
första slingan kan det vara bra att ha med sig en egen matsäck att äta på morgonen.
På första slingan serveras fika (saft/te/kaffe och bulle). På andra slingan serveras mat (hamburgare och
bröd) och på sista slingan serveras frukt.
Specialkost får deltagarna själva ordna. Deltagare som inte kan äta det som serveras tar med sig egen mat
och behöver då inte betala full deltagaravgft.
För frågor kring maten: Kontakta matansvarig Märta Nilsson tel 070-356 70 67.
Det finns ingen kioskförsäljning.

UTRUSTNING
Scoutskjorta (för den som har), allväderskläder och grova skor/kängor/stövlar, extra matsäck, kåsa, kniv
samt vattenflaska.
Det är viktigt att alla patruller har med sig första förband.

PARKERING
Parkering sker intill samlingsplatsen på Södra Viken.

TÄVLING
Värmlandstrampen är en tävling med tre olika klasser: Upptäckarscouter, Äventyrarscouter och
Vuxenpatruller. Priser delas ut i de två scoutklasserna samt ett pris till bästa kår.

ANMÄLAN
På webbsidan finns information samt anmälningstalong som kan kompletteras med lokal information och
delas ut i kåren.
OBS! Anmälan sker kårvis. Anmälan ska ske senast den 14 september.
Anmäla er genom att skicka ett mail per kår till
curt.b.engstrom@gmail.com
Ange kårens namn, patrullernas namn och åldersklasser samt antal deltagare i respektive patrull
(ange också medföljande barn i vuxenpatrullerna)

AVGIFT
OBS! Samtidigt med anmälan betalas kårens samlade deltagaravgift
till Sunne Missionsförsamlings konto i Fryksdalens Sparbank

83360, 3042 868 – 4

eller Swish Nr 123 153 45 44
Märk betalningen med Trampen + Kårens namn.
Anmälan är bindande (inga deltagaravgifter betalas tillbaka).
Avgifter för eventuellt tillkommande deltagare (efter sista anmälningsdag) betalas med Swish eller kontant
vid incheckning.

KLASSER
Upptäckare (ca 10-12 år)
Äventyrare (ca 13-15 år)
Vuxna (16 år och uppåt, även barn upp till 9 år)

DELTAGARAVGIFT
Avgiften är 130 kr/person. Deltagare som tar med egen specialkost betalar 100 kr.
Deltagande barn födda 2016 eller senare betalar ingen avgift.

WEBBPLATS och FACEBOOK
http://www.varmlandstrampen.se
https://www.facebook.com/Varmlandstrampen

KONTAKT
För information och frågor: Ring Curt Engtröm tel 0730-312277
curt.b.engstrom@gmail.com

ARRANGERANDE KÅRER
Fagerås, Gräsmark, Sunne, Västra Ämtervik samt Torsby

Vi stöder Finn Skogs-trampen 2022

