
VINTERTUR PÅ SOLLIHØGDA 
8-9. mars 

 
 
Sove ute om vinteren? 
Uten telt?? 
Kaldt…..og kanskje vått! 
Sol (??), snø, ski, bål, middag, kos, tøffe speidere og varmesoveposer 
 

Kolsås KFUK/M Vandrere drar på overnattingstur i på Sollihøgda 8-9 mars. Dette blir en 

super erfaring med å sove ute om vinteren, så vi satser på at alle kan bli med, og at vi blir en 

stor og god gjeng!  

 

Vi går noen kilometer, kanskje 4-5, med sekk og finner en fin leirplass. Hvis det er bra vær 

sover vi ute under åpen himmel og kikker på stjerne. Hvis det er mindre fint, bruker vi 

presenning/gapahuk. Så må vi finne masse ved, lage middag og fyre stort bål. 

 

Avreise: Sollihøgda (Høymyr), på toppen av bakken ved bua (der hvor man stopper for å 

betale), lørdag 8 mars. kl 1230 

Tilbake: samme sted, søndag 9 mars kl 1300 

Pris: kr. 50,- (dekker middag lørdag og litt snacks ellers)  

Påmelding: til Sverre, mail (sverre.alvik@dnvgl.com) eller sms (97166917) senest tors. 6 

mars. 

 

Ta på/med: 

 Ski og skisko 

 Skitøy (jakke/bukse, lue, hansker) 

 Vindtett/regntett tøy om det er meldt 

vått vær (dette kan du også gå i) 

 Ullundertøy 

 Sovepose  

 Liggeunderlag 

 Uteligger/grevling (hvis du har)  

 Fotposer eller gamasjer (evt. 

vinterbukse med stikk) 

 Varmt tøy (genser/fleece, votter, 

skjerf) 

 Ekstra ullundertøy (dette er også lurt 

å sove i) og ullsokker 

 Tallerken, kopp og bestikk 

 Toalettpapir/Toalettsaker 

 Lommelykt / hodelykt 

 Kniv 

 Kompass – om dere har 

 2 matpakker (lunch lørdag+frokost 

søndag) 

 Termos/Drikkeflaske (vi kan smelte 

snø til vann) 

 Noe godt til lørdag kveld 

 

 Mobilen kan dere legge igjen 

hjemme  

 

Vi gleder oss til tur med dere! 

 Hvis det er noen foreldre som har lyst på en vintertur, er det hjertelig velkommen til å være 

med! 

 

 

Speiderhilsen Sverre 

mailto:sverre.alvik@dnvgl.com

