
Rafting for Bamsemums og Rovere 2-3. september 2016   
   
Høstens rafting for Bamsemums og Rovere skjer på Dagali ved Geilo!   
   
For: Ungdomsskoleelver og i år også for rovere!!   
Påmelding: Senest mandag 22. august. Send mail til Ole-Marius Bay, ombay@hotmail.com. Husk 
underskrevet skjema m/foresattes underskrift beskrevet under, enten som vedlegg eller som bilde. 
   
Pris: Egenandel 500 kroner, betales ved påmelding til    
Asker og Bærum krets av KFUK-KFUM-speiderne 
Postboks 6814 St. Olavs plass 
0130 Oslo 
Kontonummer: 3000 34 07892   
Pga. flere avmeldinger i siste liten tidligere år, MÅ egenandel betales ved påmelding!   
   
Transport: Da det de siste årene har være ett økende antall deltakere har i år kretsstyret gitt felles 
buss. 
Avreise blir fra Østenstad Kirke 2/9 18:00 
Vi regner med og være tilbake samme sted 3/9 ca 1730. 
 
   
Det er et av de seriøse raftingsentrene ”Dagali opplevelser” som står for selve raftingen. Se:   
www.dagaliopplevelser.no, De krever foresattes underskrift for de yngste, derfor må alle fylle ut 
skjemaet og sende det til Ole-Marius sammen med påmeldingen.   
   
Vi overnatter i lavvo så pakk varm sovepose og varmt tøy (høsten er kommet!). Kveldsmat/sen 
middag på fredagen ordner vi (gi beskjed om evt. matallergier) mens frokost og matpakke til hele 
lørdagen må speiderne ha med selv. Våtdrakt, våtsko, hjelm og flytevest får vi låne på Dagali. Det er 
25 plasser så her er det førstemann til mølla!   
   
Enkel pakkeliste:   
Frokost + lunsj til hele lørdag   
Sovepose   
Liggeunderlag   
Håndkle   
Tøy til å ha under våtdrakten (badetøy eller ullundertøy/ superundertøy) Ekstra skift  Toalettsaker   
Regntøy   
Tallerken + bestikk   
Lommelykt   
 
Ellers får du ta med det du vanligvis pleier å ta med på tur.   
  
Vel møtt!   
   
Speiderhilsen fra Blakstad KFUK-KFUM.   
Ole-Marius Bay  Tlf. 48151380   ombay@hotmail.com  
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Rafting 3.septemper 2016 
   
   
   

Jeg gir herved   ________________________________   
          Speiderens navn    
   
tillatelse til å delta på rafting på Dagali.    
Turen arrangeres av Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM-speidere. 
Selve raftingen er det ”Dagali opplevelser” som er ansvarlig for.   
   
   

__________________________   
        Foresattes underskrift   
     
   
Mobiltelefon speider:   ____________________________________   
   
   
Mobiltelefon foresatte:   ____________________________________   
   
   
     
     
     
     
     
   
   
For å være helt sikker på at ingen kommer til Dagali uten tillatelse til å rafte gjør 
vi følgende.   

1. Fyll ut og skann eller ta bilde og send det på mail til Ole-Marius 
sammen med påmeldingen.  ombay@hotmail.com  

2. I tillegg tar alle med det originale skjemaet på turen.   


