Midnattssol 2019
Nybyggarnas lapplandsvandring till Kaldoaivi 8-16.6
Som jubileumsårets första större evenemang, ordnar Nybyggarna en sommarvandring till
ödemarksområdet Kaldoaivi, norr om Enare träsk, söder om Nuorgam, d.v.s. mer eller mindre
så långt norrut man kommer i Finland. Området är ödsligt, men lämpar sig utmärkt för vandring
också för lite mindre vana vandrare – bergen är “bestigbara” och vatten finns det gott om.
Dessutom klarar vi oss utan ficklampor. för vi har garanterat ljus både dag och natt denna tid på
året.
Vandringen lämpar sig för spejarscouter eller äldre (absolut åldersgräns 12 år) och utförs
traditionellt, d.v.s. vi vandrar 10-20 km per dag med mes på ryggen (5 dagar vandring), vi sover
och lagar mat i 2-3 personers tältlag, och beroende på hur många vi blir så vandrar vi i 1-2
grupper (äldre: snabb / yngre: långsam). Vi åker upp (och ner) med natt-tåg och buss.
Eftersom vandringen går av stapeln redan i början på sommaren, och vi måste reservera
tågbiljetter så behöver vi deltagaranmälningarna (Kuksa, se nedan) senast 14.4. Vi ansöker om
fondbidrag för transporter, så vi kan inte med säkerhet ännu bekräfta den slutliga
deltagaravgiften, men den skall stanna på under 300 EUR / person. Kåren och Nybyggargillet
kan behandla ansökningar om nedsatt avgift p.g.a. familjens ekonomiska situation. Vi betalar
avgiften i två rater, 100 EUR före den 5.5, och den återstående summan före vandringen.
Kuksa-link för anmälning: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=25727
Vi kommer att hålla två sammankomster inför vandringen,
1. Deltagar / förädramöte torsdagen den 11.4 klockan 19 i ledarrummet i Haga kårlokal
(detta möte närmast för att berätta om vandringen, behövlig utrustning, förslag till
tältlag och sådant). På denna sammankomst delas “lägerbrev II” ut, innehållande
utrustningslista och mera specifika instruktioner för “nybörjare i fjällen”.
2. Mat (torrskaffning) och trangia/tältutdelningsmöte onsdagen den 6.6 klockan 18.30 i
Haga kårlokal. (färskvaror köper vi och delar ut i Rovaniemi på vägen upp).
Inför själva vandringen träffas vi på Helsingfors järnvägsstation, i ändan på perrong 6, lördag 8.6
klockan 18.30 (tåget avgår 18.49). Tillbaka på samma plats är vi en vecka senare, söndag
morgon 16.6 klockan 6.24.

Väl mött!
Lapplands-planeringsgruppen:
Jan-Erik, Mikael, Kai

