Familjevandring med övernattning

Plats:

Djurholmens strövområde, norr om Västersjön på Hallandsåsens sydsluttning.
https://www.skanskalandskap.se/strovomraden/djurholmen

Tid:

Lördag till söndag, 16 - 17 oktober.

Deltagare:

Naturovana familjer, föräldrar med barn i åldrarna 7 - 12 år. Maximalt 25 deltagare.
Föräldrar ansvarar för sina barn gällande behov av mediciner och deras personliga
säkerhet. Eventuella allergier eller annat av betydelse meddelas arrangörerna.

Service:

På plats finns toalett i form av mulltoa.

Mat:

Lunch och middag på lördag liksom frukost på söndag ingår. Eventuella allergier
etc meddelas arrangörerna vid anmälan.

Transport:

Buss avgår från Riviera Hotell kl 09:00 på lördag morgon och från Djurholmens
strövområde 10:30 på söndag förmiddag.

Upplägg:

Under lördag förmiddag gör vi en kortare vandring.
Lunchen äter vi tillsammans och det finns också tid för någon aktivitet.
Under eftermiddagen gör vi en något längre vandring, (2 - 3 tim).
På lägerplatsen genomför vi tillsammans olika friluftsaktiviteter och presenterar
värdefulla friluftstips.
Vi lagar gemensam middag över öppen eld och låter mörkret så småningom
omsluta oss. Trivsamma samtal kring lägereldarna fortsätter tills det blir dags att
krypa ner i våra sovsäckar.
På söndag morgon lagar vi gemensam frukost varefter bussen tar oss tillbaka till
Båstad och Hotell Riviera.

Utrustning:

Kläder för friluftsliv behöver inte vara särskilt speciella. Du måste dock kunna röra
dig ledigt och plaggen får inte skava. Ta med dig ett extra ombyte.
Någon form av regnkläder rekommenderas liksom väl ingångna skor, kängor eller
stövlar.
Liten ryggsäck till lördagens vandringar, (för matsäck mm).
Vattenflaska, (på max en liter).
Tallrik, bestick och mugg.
Sovsäck, liggunderlag, (kudde) och sovkläder, (underställ eller tunnare tröja och
byxa).
Tält i lämplig storlek, ( det finns också möjlighet att bo i gemensamma tipi-tält eller
vindskydd)
Hygienartiklar, (toapapper, tandborste, tandkräm, tvål & övriga individuella behov).
Ta gärna med handsprit.
Ficklampa, gärna pannlampa, är bra att ha när mörkret faller.
Godis eller annat för att förgylla tillvaron.
Kamera, kikare etc kan medtas efter behov.
Under lördagens vandringar bär vi bara med oss det mest nödvändiga. Övrig
utrustning lämnar vi vid lägerplatsen.

Övrigt:

Stiftelsen Skånska Landskap, (SSL) har två tipi-tält (avsedda för åtta personer
vardera), portabla vindskydd/presenningar, stekhällar, köksutrustning, några
stormkök. Ved finns på plats.
Vatten, för att dricka, diska och tvätta i ordnas av arrangörerna liksom mat under
lördag och söndag.
Sjukvårdsutrustning ordnas av arrangörerna.
Arrangemanget är alkoholfritt.

