
                       Gruppetur 29– 30 mai til Baroniet               

Rovere, Vandrere, Stifinnere og Oppdagere 
 

LES BEGGE SIDER 

Noe av det som skal skje i løpet av 

helgen: 

• Postløp  

• Kanopadling 

• Leirbål 

• Leirfres 

• Scouts own 

• Rappellering 

Scouts own på søndag kl 12:00 

Foresatte, søsken og besteforeldre  

inviteres til å komme inn og være med 

på «speiderens egen» 

speidergudstjeneste  

Jippi – Vi skal på speidertur! 

Speiderhytta Baroniet ligger på Torsnes. Det er ca 45 min å gå, på vestsiden av 

Revsvannet like nedenfor Prekstolhytta 

 

Stifinnere som går i 5. klasse inviteres til å reise inn på fredagen sammen med 

vandrerne og roverne. Dere skal begynne i vandrerne til høsten og vi kan 

dermed nå bli litt kjent       

 

Oppmøte: Fredag kl 18:00 ved p-plass til Prekestolhytta. Dere organiserer 

transport selv.  

 

Retur: Henting på søndag kl 15:00 på samme p-plass.  

 

Pris: Gratis 

Det har vært færre møter enn planlagt i vår, så speidergruppa tar 

kostnadene knyttet til leie, fellesmat + utstyr.  

 

Vi skal sove under åpen himmel. De som vil kan ha med hengekøye, og vi 

andre sover på bakken. Lederne tar med tarp + presenninger vi kan 

henge opp som tak ved behov.  

 

Pakkeliste: 

Må ha med => legg klær/utstyr i ulike poser i sekken for lettere å ha 

kontroll: 

o Sovepose (ikke sommerpose) 

o Liggeunderlag – også om du skal sove i hengekøye! 

o Hengekøye? Tarp? 

o Tallerken + kopp + bestikk => gjerne en egen liten pose til dette 

o Drikkeflaske 

o Lommelykt/hodelykt - sjekk at det er lys i den 

o Speiderskjerf 

o Tykk genser/flecejakke 

Mat – speideren tar med: 

• Brød og pålegg til 4 måltider. 

Tenk på at det skal være enkelt. 

Ferdig smurte matpakker? 

• Grillmat til lørdag kveld. 

Speideren skal grille det selv! Vil 

være tilgjengelig grillrist. Ha 

maten i en brødpose med 

speiderens navn - så oppbevarer 

vi det i et kjøleskap. 

Covid 19 – Smittevern  

Smittesituasjonen er avgjørende for at vi gjennomfører turen. Slik det er i dag anser vi det som forsvarlig å 

reise. Skulle situasjonen endre seg før fredag vil turen kunne avlyses! 

Er du usikker på om du er frisk – så er du du syk! Ha lav terskel for å bli hjemme!  

Men gi beskjed om du har meldt deg på og så blir syk.  

 

Værforbehold 

Skulle værmeldingen være dårlig vil turen også avlyses da tilfredsstillende smittevern vil bli vanskelig å 

opprettholde. Alle påmeldte vil evt få beskjed og hjemmesiden vår blir oppdatert.  
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o Ullundertøy + ullsokker + lue + hansker => vi skal være ute hele tiden! 

o Klesskift – tenk gjennom hva du trenger om du blir helt våt 

o Regntøy – sjekk værmelding. Om strålende vær kan la det være igjen hjemme 

o Gode sko/støvler (det kan være både vått og sørpete) 

o Utstyr til personlig hygiene + håndkle+ badetøy? 

 

Kjekt å ha med: vurder ut ifra vekt på sekk og plass i sekk. Husk at du 

skal bære den! 

o Speiderskjorte 

o leirbålskappe 

o Kniv 

o Hånddesinfeksjon  

o Litt snop til kveldskosen 

 

 

 

 

 

 

Ledere på turen blir: Fredag = Arvid, Odd, Asgeir og Paul. På lørdag, sammen med resten av Stifinnerne og 

oppdagerne kommer også Silje, Truls, Kaisa, Kevin, Bente og Gunleiv 

 

Påmelding til turen senest mandag 24. mai til Arvid: arvidgj@gmail.com eller sms på: 92824757   

  

Lederne tar med på fellesen: 

• Saft 

• Ketchup og sennep 

• Karbonader og burgerbrød til 

søndag 

• Hånddesinfeksjon 

• Tarper/presenneninger  

• Diverse utstyr 

Husk å skriv navn på alt utstyr du har med på tur       

mailto:arvidgj@gmail.com

