
DAGSTUR, søndag 24. januar.

Vi arrangerer dagstur for de fra 8. klasse og oppover;
patruljeførere og assistenter, rovere og ledere.
Fremmøte : ved stranden i Nipedalen klokken 11.00

Hvor : Planen er å gå til speiderhuset. Vi går opp til Nipetjernet
og mot Viggohytten /Gravdalsfjellet. Ned igjen og ender opp i Lerkeskogen / 
Herman Grans vei. Vær og forholdene vil avgjøre akkurat hvor vi går. 

Mål med turen :

• Alle får kart og kompass som skal brukes på hele turen. Blir øvelse i å 
lese kart, ta ut kompasskurs, veivalg, avstandsbedømming
og finne ut hvor vi er på kartet. Dette trenger vi å trene
mer på og på et kveldsmøte blir det ofte lite tid.

• Vi har med kamera som bæres på en sekk og filmer hele
turen. Denne legges ut på speiderstier.no. De som er med
på turen får «Speiderstimerket». 

• På turen skal vi ta et gruppebilde og sende inn til
forbundet. To grupper som sender inn bilde fra dagstur før
15. februar vinner hver sin lavvo. Vi har vunnet noen slike konkuranser 
de siste årene men ikke så stor premie så håper vi har flaks i år.

Ta med : Dagstursekk med mat og drikke. Kle deg godt og husk gode sko. 

Værforbehold : Hvis det blir mye snø, mye is og glatt e.l. så blir det nok tur 
men vi må tilpasse turen forholdene. 

Vi er fremme? Vi går i passende tempo og er usikkert nå vi kommer frem. Vi 
skal sørge for at alle kommer seg hjem igjen etter turen.

Påmelding innen torsdag 21. januar til Astrid eller Jostein.

HENGEKØYETUR, 23.-24. januar
Astrid har et mål om å overnatte ute hver måned i år. Noen som blir med å 
overnatte fra lørdag til søndag? Kanskje flere blir med på Astrid sin plan ?

Blir overnatting et sted i nærheten av starten på dagsturen. Kan da sette 
sekken med overnattingsutstyr på trygt sted i Nipedalen slik at du slipper å 
bære den på dagsturen. 

Overnatting blir i hengekøye. De som trenger hengekøye, tarp, ekstra underlag
eller en Jervenduk kan f.eks. låne på BUA Melkeplassen eller andre BUA. 

De som blir med får mer info om fremmøtetid og
overnattingssted. Koster ingen ting.

Påmelding innen torsdag 21. januar. 

Håper mange blir med. 

https://speiderstier.no/
https://www.bua.io/
https://www.bua.io/utlansordninger/bua-melkeplassen

