
Overnattingstur i Vestmarka / Tråkk 2014 
13-14 September 2014 

 

 

Høstens første overnattingstur går til Vestmarka. Dette er en tur der vi håper alle vandrerne vil 

være med, og vi legger opp til en tur som passer for de yngste vandrerne i 5 og 6 klasse, men 

som gir nye stier og veier for alle sammen. 

 

For noen er dette første tur med overnatting uten telt (vi har med haikepresenning), det blir 

ekstra gøy og litt spennende.  Dette er også turen som teller som Tråkk 2014, der vi tar 

Tråkk-merket.  

 

Vi skal gå ca. 5-6 km på lørdag og det samme søndag. Pakk så lett dere kan, sekken blir tung 

nok allikevel. På søndag har turen nesten bare nedoverbakke, på lørdag er det litt opp og ned. 

 

Det er mange vandrere nå (over 40!), og dersom noen foreldre har lyst til å være med på turen 

er det hyggelig. Det er også mulig å komme opp på kvelden via en kortere rute (som passer for 

foreldre ). 

 

Avreise: Sollihøgda på P-Plass på sørsida av gangbrua over E16 (ikke oppe på Høymyr), lørdag 

13 september kl 1100 

Tilbake: Bjørum Sag, ved avkjøring fra E-16 i bunnen av bakkene mot Sollihøgda, søndag 

14. september kl 1500 

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

Påmelding: til Sverre på mail eller SMS (97166917), senest torsdag 11 september 

Overnatting: Ved øvre eller nedre Burås, under haikeduk/presenning. 

 

Ta på/med: 

 Støvler eller fjellstøvler 

 Turbukse 

 Regntett bukse (hvis ikke turbuksa er regntett) og regntett jakke  

 Sovepose  

 Liggeunderlag 

 Uteligger/grevling (hvis du har) 

 Varmt tøy (genser, stillongs, lue, votter, buff) 

 Ekstra ullundertøy (dette er også lurt å sove i) 

 Tallerken, kopp og bestikk 

 Toalettsaker 

 Litt toalettpapir 

 Lommelykt / hodelykt 

 Kniv 

 Kompass (hvis du har) 

 3 matpakker  

 Kopp/Drikkeflaske 

 Litt godteri 

 

 Dere trenger ikke å bære mye drikke, det er nok av vann i marka! 

 Legg helst igjen mobil hjemme. Forhåpentligvis har vi ikke dekning heller … 

 

Speiderhilsen Sverre 


