
KANOTUR FOR KOLSÅS KFUK/M 

 24-25 Mai 2014 
 
 

Som avslutning på vårsemesteret skal vi som vanlig ha tur sammen med alle speiderne 

i Kolsås. Vi skal til Velmunden, mellom Randsfjorden og Sperillen, der mange sikkert 

har vært før. Dette er en slager dere ikke må gå glipp av, og vi skal også ha opptak av 

nye speidere.  
  

Vi ønsker gjerne at enkelte foreldre blir med på turen. Vi trenger hjelp til  

biltransport og litt padling, dessuten er det hyggelig både for barna/ungdommene og 

oss ledere at det er med flere voksne. 

 

Oppmøte: Lørdag 24 Mai kl 10.00 

Med privatbiler fra parkeringsplassen ved Helgerud kirke.  

 

Tilbake: Søndag 25 Mai ca kl 15.30 samme sted. 
   

Ta med: 

- 3 matpakker (eller niste til lunch lørdag, og til frokost og lunch 

søndag). Lederne ordner middag til lørdag  

- evt. drikke (men vi tar med felles vann og saft til middag) 

- noe godt til lørdagskvelden 

- redningsvest, ingen får være med i kanoene uten 

- kopp, tallerken og bestikk  

- sovepose og liggeunderlag 

- ekstra klær, sko (støvler) og regntøy (sjekk værmelding, det kan bli 

kaldt og vått, men det vet vi ikke enda) 

- toalettsaker, toalettpapir og håndkle 

- solkrem og myggmiddel 

- badetøy?? 

- evt. fiskestang (hvis du har veldig lyst til å fiske, men det er ikke så lett 

å få fisk) 

 

Pass på å pakke vanntett. Søppelsekker er fint å benytte. Den kan 

brukes inni eller rundt sekken, eller du kan pakke klær o.l. i plastposer 

inni sekken. Husk å pakke soveposen vanntett også. 
 

Pris:  100 kr, betales ved avreise 
 

Spørsmål: Kontakt Yngve eller Sverre 
   

Påmelding: Til lederne på mail/SMS: 

 Vandrere: Sverre, 9716 6917,  sverre.alvik@dnvgl.com 

 Stifinnere Yngve, 9529 1387, yngve.nygard@no.abb.com 

Frist: Torsdag 22 mai 

Vi ønsker også beskjed om foreldre som ønsker å være med, og fra de 

har mulighet til å kjøre. 

   

  Vi håper alle kan være med og gleder oss til en fin tur! 

 

Speiderhilsen Lederne 
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