
KANOTUR FOR KOLSÅS KFUK/M 

 30-31 Mai 2015 
 
 

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.  
 

Vi ønsker gjerne at enkelte foreldre blir med på turen. Det er spesielt viktig at vi får 

med endel av stifinnerforeldrene. 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 30 Mai kl 10.00 

Med privatbiler fra parkeringsplassen ved Helgerud kirke.  

Patruljeførere og patruljeassistenter reiser antagelig fredag ettermiddag 

Tilbake:  Søndag 31 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. 15 – 24 mai er jeg på vestlandet med dårlig 

mobildekning så prøv med sms. Påmelding bare på e-mail, da 

dekningen kan være så dårlig at selv sms ikke kommer igjenom. 
   

Påmelding:  Til Yngve på e-mail:  yngve.nygard@no.abb.com 

Frist: Torsdag 21 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 

mailto:yngve.nygard@no.abb.com


 

Utstyrsliste Kanotur. 
 

Bukse –skift     Toalettsaker 

(Speider)skjorte -skift    Håndkle 

Undertøy –skift    Plaster 

Sokker –skift     Egene medisiner 

Ullgenser     Kopp 

Lue      Dyp tallerken 

Vanter      Bestikk 

Redningsvest     Vindtett jakke   

Regnjakke + regnbukse (sjekk værmelding)  Gummistøvler (sjekk værmelding) 

Joggesko  

Myggmidde     Badetøy    

Kniv      Sovepose  

Toalettpapir 

Liggeunderlag 
 

 

Nyttige tips 

 

Pakk selv 
Få gjerne råd og hjelp hjemme, men pakk sekken selv så vet du hva du har med og 

hvor det er. 

 

Pakk i ryggsekk 
Da kan vi også bære utstyret dersom det blåser opp og gjør det vanskelig å padle. 

Soveposer, liggeunderlag etc. som legges under lokket må lett kunne taes av for bedre 

stuing i kanoene. 

 

Pakk i tide 
Vent ikke til siste dagen med å pakke. Da kan du risikere å mangle noe fordi du 

glemte å kjøpe det. 

 

Pakk i plastposer 
Da blir det ikke vått og det er lettere å finne fram til det du trenger. Ha en egen pose til 

skittentøy. 

 

Merk alt du har med deg med navn 
Sy eller skriv på alt. 

 

Hold orden i sekken hele tiden 
Bruk noen minutter daglig for å holde orden på sekken. Da slipper du å rote en halv 

time for å finne noe. 

 


