TRÅKK 2020
Helgen 19. til 20. september er det klart for årets Tråkk.
Denne helgen drar speidere i hele landet ut på tur.
Retningslinjene rundt korona gjør at vi i år lager en kortere og
enklere variant av Tråkk og da kun med de fra 6.klasse og opp.
Vi ønsker å tilby speiderne våre en tur denne høsten med overnatting ute.
Hvor: I år blir turen i Kanadaskogen. Vi møtes ved parkeringsplassen ved
Tennebekktjernet i Nipedalen lørdag kl. 17.00. Turen går til fjellet Storhovden
(173 moh), se vedlagt kart. Er tilbake søndag kl. 12.00.
Overnatting blir på toppen av Storhovden som er dekket av store grantrær. De
som vil kan overnatte i egen hengekøye, resten overnatter i gapahuker. De som
overnatter i gapahuk vi ha over en meter mellom seg.
Hva skjer: Speiderne går patruljevis til Storhovden som er ca 2 km. Patruljene
vil gå forskjellige veier og øve på kartbruk underveis. Fremme slår vi opp
gapahuker og hengekøyer. Vi vil lage noe å spise, blir mest sannsynlig hot dog
e.l. På kvelden blir det også leirbål. Her trenger vi leker, vitser og konkuranser.
Søndag spiser vi frokost, pakker sammen leiren og går tilbake til Nipedalen.
Du må ta med:
• Sovepose og liggeunderlag
• Drikkeflaske, kopp og fat
• Brød/pålegg/matpakke til frokost søndag.
• Litt snop er lov.
• Speidersjerf/speiderskjorte og toalettsaker
• Gode sko, er helt sikkert vått i terrenget.
• Klær etter været (blir ofte kaldt om kvelden).
• Ull er kjekt å ha og lue kan være fint å ha om natten.
• Vi ønsker at alle har med eget toalettpapir for å minske smitte og egen

håndsprit. Vi har selvfølgelig med også.
• Myggmiddel/mygghatt/myggnett, lommelykt, kniv (hvis du har).
• De som vil kan ha med hengekøye. De må også ha med opphengstau og
overseil/tarp hvis dette er nødvendig ut fra været.

Vi har med: gapahuker, drikkevann, stormkjøkken og enkel middag lørdag.
De eldste må også regne med å bære noe av fellesutstyret i sekken sin.
Det viktig å pakke minst mulig selv om vi i år ikke skal gå så langt til
overnattingssted. Kan være greit å redusere snopet. Ta med f.eks en sjokolade
istedenfor stor chipspose og brus, sparer vekt og volum. Pakk også alt i sekken
i plastposer, da slipper tingene å bli våte hvis det regnerog lettere å ha kontroll.
Regntrekk til sekk er fint. Hvis sovepose og underlag henger utenpå sekken så
pakk de i plastsekk ved regn. Unngå helst å bære ting i hendene noe som blir
veldig tungt. Viktig at speiderne er med å pakke sekken og vet hva de har med
seg og hvor det ligger i sekken. Hvis noen trenger større sekk så sjekk på BUA
eller lån av kjente. Er også begrenset hvor stor sekk de yngste kan bære.
Hengekøyer og overseil kan også lånes på BUA. Vi har ikke overseil til utlån.
Pris: turen koster 100,- som betales på møter/turen/vipps.
Alle som deltar får årets Tråkkmerke.
Påmelding innen onsdag 16. september til
Jostein 97109919 – josttrae@online.no
Astrid 95140486 - astridfykse@outlook.com
De som har med hengekøye må gi beskjed ved påmelding. De som tar med
hengekøye uten å gitt beskjed ved påmelding må overnatte i gapahuk.
Vanligvis kan alle foreldre som vil være med. I år må vi begrense dette. Hvis
noen av speiderne ønsker å ha med foreldre gi beskjed ved påmelding.
Ledere på turen er Randi og Jostein.

