
Speidertur 25.-26. oktober 
 

Oppmøtested: Parkering ved Sørkedalen skole / Elveli (se kart) 

Oppmøtetid: Lørdag 25. oktober kl. 10.00 

Henting: Søndag 26. oktober kl. 16.00 (samme sted) 

Påmelding: Innen tordag 23.oktober til Eirik (eln03@hotmail.com) 

Pris: 50,- (dekker middag lørdag + litt ekstra) 

Vi drar på tur igjen, denne gangen til Sørkedalen. Her skal vi gjøre ferdig den praktiske delen av 

pioneringsmerket vi startet på for noen uker siden. Derfor håper vi at så mange som mulig kan få 

med seg denne turen. 

Høsten er en kjempefin tid å dra på tur på, men det blir kaldt utover kvelden og natta. Det er derfor 

viktig å ha med tilstrekkelig med varme klær og en varm sovepose slik at man kan ha fokus på andre 

ting enn å være kald. Se pakkelisten for ting du bør ha i sekken. 

Vi lager middag til alle på lørdagen, derfor er det viktig at vi vet hvor mange som blir med. Se frist for 

påmelding. Ellers må alle speidere ha med lunsj til lørdagen, samt frokost og lunsj til søndagen. Er 

det noen som har allergier skriver man dette ved påmelding. 

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, stilongs, 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… 
 

Vi ser fram til denne turen med dere! 

Speiderhilsen fra Tormod og Eirik 

mailto:eln03@hotmail.com


 

Tlf: Eirik: 980 72 079  

Tormod:  41 10 74 63 

 

 


