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Kuningaskunta Susiveikot 3.10.2005
III° Yhteys
7.-9.10.2005
KISAKIRJE
		
TERVETULOA iii° YHTEYTEEN !!!
Onnittelut onnistuneesta ilmoittautumisesta!
Kiistattomasti vuoden rälein PT-skaba, perinteikäs III° Yhteys (alias Kolmannen Asteen Yhteys) odottaakin jo teitä kutsuvassa syysmetsässä. Tänä vuonna kisa käydään mieltä kutkuttavassa FARMI-teemassa.
Kilpailu alkaa perjantai-iltana, ja yörastille saavutaan yleensä lauantain ensimmäisillä tunneilla. Aamulla jatketaan taas skabailua, kunnes illalla/yöllä saavutaan ainakin itsensä voittaneena maaliin, syömään ja nukkumaan. Sunnuntaiaamuna ennen kotiin lähtöä on vielä vuorossa tulosten julkistus ja palkintojenjakotilaisuus.
Varusteiden pakkaamisen ja taktiikan hiomisen lisäksi virittäytykää oikeaan kisatunnelmaan oheiset ennakkotehtävät työstäen. Myös skaban kotisivuilla www.susiveikot.net/farmi05 voi hakeutua farmisävyiseen kisafiilikseen.
Hyvää matkaa! Nauttikaa! Teemme parhaamme, jotta elämyksenne olisi täydellinen!

Lähtö:	Kilpailu käynnistyy 7.10. klo 18:00 lähellä Nuuksiojärven eteläpäätä, os. Nuuksiontie 29 (ks. kartta). Lähtöön pääsee mm. bussilla nro 85A, joka lähtee Espoon Keskuksesta klo 17:25. 
Lisätietoja: www.reittiopas.fi
Paluu:		Palkintojenjaon (n. klo 10) jälkeen sunnuntaina 9.10, eri paikassa kuin lähtö.


Eräitä Huomionarvoisia Seikkoja:
Osallistumismaksu 5 € / hlö + vartion yhteinen 5€ maksetaan pikimmiten oheisella viitepankkisiirrolla tilille 216718-11432. Käyttäkää ehdottomasti viitenumeroa ja ottakaa kuitti mukaan kisaan, kiitos! 
	Vartionne viitenumero on:



	Yhteensä maksettavana:





	Susiveikot tarjoavat teille tarpeet kahteen aamupalaan, sekä lämpimän ja ravitsevan aterian maalissa. Muut syömisensä vartio hoitaa itse, esim. pussiruokina tai eväinä.

Maalissa on saunomismahdollisuus, ja vartio voi pakata erilliset vaihtovaatteet yms. yhteen kassiin tai säkkiin (jossa vartion nimi). Se kuljetetaan puolestanne kilpailun lähdöstä maaliin.
Sekä lauantai- että sunnuntaiyö yövytään maastossa omassa majoitteessa (=laavussa).
Kisa-asu on oleellinen – lukekaa ohjeet erillisestä tehtäväkäskystä.
Varatkaa riittävästi valotehoa ja paristoja syysöiseen metsään.

Vartion yhteisiä pakollisia varusteita ovat:trangia & polttoneste
yhteiset ruoat
retkikirves
karttalaukku
kompassi (ainakin 2 kpl)
narua
EA-välineet
turvaköysi
laavu
kello
vedenpitävä kynä
hakaneula
neula ja lankaa
mittanauha
	Nuuksio-Luukkaan ulkoilukartta  (mahdollisimman uusi painos - vanhallakin selviää)
	Kärsijät:
lautaa 2kpl 45*22*2400 
lautaa 1kpl 45*45*120 (mitat mm)
Kakarat:
lautaa 1kpl 100*22*2250 (mitat mm)
	vintilä 10 mm terällä (kärsijät)
	vintilä 20 mm terällä (kakarat)
	taltta
	lautasaha (hyvä)

vasara
	hammasharja

hiomapaperia
tulentekovälineet
ennakkotehtävät

Myrskylyhty ja lamppuöljy voi myös olla hyvä valinta.Henkilökohtaisista varusteista pakollisia ovat:
partiohuivi
	makuupussi ja –alusta
	kompassi
	tulitikut
puukko
	ensiside
heijastin
taskulamppu, tarpeeksi varaparistoja (ei Hellesens-merkkisiä)
	säänmukainen, lämmin retkeilyvaatetus
kisa-asu
varavaatteita
	vedenpitävät jalkineet

	kunnolliset sadevarusteet

täysi juomapullo
muistiinpanovälineet
jäsenkortti (v. 2005)
seutulippu
ruokailuvälineet
Liitteet:	- viitepankkisiirto
- ennakkotehtävät 1-3
	- kartta lähtöalueesta
Kysyttävää?	Ota rohkeasti yhteyttä!
kilpailunjohtaja Pasi Kärkkäinen
040-4106713 / pasi_karkkainen@hotmail.com




Kartta lähtöalueesta:
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