
SYKKELTUR MED OVERNATTING 

TIL BURUDVANN, 9-10 MAI 
 

Da er det klart en for overnattingstur til Burudvann, i regi av 

patruljeførerne. Dette er en fellestur for alle Vandrere, og på denne 

turen er det PF’ene som er lederne. De voksne lederne skal kun 

transportere bagasjen vår  

 

Det er et must at du har med sykkel og hjelm. Ingen får sykle uten 

hjelm.  

Vi håper så mange som mulig har lyst til å være med, og satser på en 

fin og hyggelig tur med god stemning. 

 

Vi tar utgangspunkt i å sove under haikeduker, eller under åpen 

himmel, hvis været tillater det. 

 

Oppmøte: Parkeringsplassen ved kirka, lørdag 9 mai klokka 14.00 

Hjemkomst: Samme sted, søndag 10 mai klokka 13.00 

Pris: 30 kr, betales ved oppmøte, dette dekker middag som PF’ene 

ordner. 

 

Vi planlegger å sykle via Hammerbakken til Bærums Verk på 

gangvei/sti, og videre på gangvei i Lommedalen før vi tar av ved 

golfbanen. 

 

Pakkeliste: 
 Sykkel og hjelm 

 Tursekk (Sverre kjører bagasjen opp, men vi må selv frakte den fra 

parkeringsplassen inn til Burudvann) 

 Sovepose 

 Liggeunderlag 

 Grevling/uteligger (Hvis du har) 

 Lommelykt 

 Matpakke til 2 måltider 

(Fortsetter neste side) 



 Drikkeflaske (Lurt å ha til syklingen) 

 Tallerken, kopp og bestikk 

 Regntøy 

 Støvler 

 Sokker og undertøy (Ekstra skift) 

 Varm genser (Ullgenser eller fleece) 

 Lue, buff og vanter/votter (Det kan bli kaldt på kvelden) 

 Toalettsaker / Toalettpapir 

 Kniv 

 Liten sekk (Til sykkelturen) 

 Speidersangbok (hvis du har) 
 

Det blir lek og moro, og ikke noe veldig oppsett av aktiviteter. Det 

betyr at det kan være lurt å ta med seg noe morsomt(kort, fiskestang 

etc.) 

 

NB! Det blir dessverre ingen mulighet for å bade, da det ikke er noen 

voksne ledere med på turen, men vi satser på å ha det minst like moro! 

 

Påmelding skjer på mail eller tekstmelding til Eskil Saksvik, senest 

torsdag 7 mai. 

Mail: eskilborgesaksvik@gmail.com 

Telefon: 970 91 186 (Helst etter klokken 15.00) 

 

Med vennlig speiderhilsen fra Peffene i Kolsås  

mailto:eskilborgesaksvik@gmail.com

