
Snøhuletur på Finse 
1-2 april 2017 

 

Årets happening for Rovere og Ungdomsskolespeidere       

skjer 1-2 april  

 

Avreise: Tog fra Asker stasjon kl. 0846 lørdag 1 april 

(oppmøte senest kl 0825) 

Tilbake: Asker stasjon kl 2211 søndag 2 april  

Påmelding: til Sverre på mail senest torsdag 9 mars (vi må 

bekrefte togbiletter). Spreke foreldre kan også være med  

Pris: kr 200,- Speideren sponser resten. Betales ved oppmøte. 

 

Finsehytta var dessverre full i år, så det blir ingen overnatting der. Vi skal grave snøhule lørdag 

ettermiddag og sove der etterpå. Søndag blir det skitur, kanksje til Hardangerjøkulen. 

Lederne ordner middag til lørdag kveld og også noe å spise til søndag ettermiddag før toget går. 

 

Ta på (men ikke nødvendigvis alt dette på toget): 

 Langt undertøy (stilongs + trøye) i ull 

 Ullsokker (ikke bomull) 

 Ullgenser/fleecegenser 

 Skibukse  

 Jakke/Anorakk m/hette (viktig med hette) 

 Gamasjer (evt. skibukse som kan festes til skoa slik at det ikke kommer in snø) 

 Skistøvler (gjerne impregnert), som passer til skiene  

 Ullue 

 Buff/skjerf 

 Vindtette votter  
 

Ta med: 

 Ski og staver (markaski, fjellski e.l., ikke slalomski) 

 Brød og pålegg til 3 måltider (lunch lørdag, frokost og lunsj søndag) 

 Sovepose (det blir ikke spesielt kaldt, ca 0 grader i en snøhule) 

 Liggeunderlag (skumplast er varmere enn oppblåsbart) 

 Vindvotter/overtrekksvotter 

 Vindtett bukse (om ikke skibuksa er det) 

 Regntøy (til å grave snøhule i, en blir lett våt) 

 Toalettpapir 

 Ekstra votter/hansker 

 Ekstra lue  

 Ekstra undertøy 

 Solbriller, solkrem/solstift 

 Stearinlys + fyrstikker 

 Termos med varm drikke 

 Nødproviant/godteri 

 Tallerken, kopp og bestikk 

 Flaske med vann 

 Skismurning 

 Solkrem 

 Hodelykt 

 Snøspade (evt. større spade) 

 Penger til å handle litt på toget. 

 

Kjekt å ha: 

 Fotposer 

 Kompass 

 Balaclava / Finlandshette 

 Slalombriller / alpinbriller 

 Evt. skifeller til skitur på søndag 
 

  

Vi skal gå noen kilometer med full oppakning, så pakk en sekk dere kan bære på tur. 

Bare ring Tormod eller Sverre om det er noe dere lurer på. 
 

Speiderhilsen fra Tormod og Sverre 


