
1. Lone Speidergruppe 

Terminliste for flokken vår 2022 

 

Januar 

13 – Oppstartsmøte    Londalen 

15 – (lørdag)  skøyter på Slåtthaug Mer info står nederst   

20 – Ikke møte på grunn av skøyter 

27 – Lære om bål   Londalen      

Februar 

03 – Tur til Vemånen   Parkering ved Gullfjellsveien 217  

10 – Bålkonkurranse   Londalen 

17 – Aketur    Osen, oppmøte på parkering ved Osevann  

24 – Mat på bål    Londalen 

Mars      

03 – Vinterferie, ikke speidermøte 

10 – Smømannkonkurranse  Osen, oppmøte på parkering ved Osevann 

17 – Knuter (vi lager knutetavle) Londalen 

24 – «Kino»     Fangeleiren, ved nederste parkering. Ta gjerne med noe godt ☺ 

31 – Kniv (lage egen skjerfknute) Londalen 

April 

07 – Tur    Mer info kommer  

14 – Påskeferie, ikke speidermøte 

21 – Vi besøker lammene til Ingrid Unnelandsvegen 325. Ved rød låve med et «Algerøy»-skilt på 

28 – Kano       Lone Camping, utenfor resepsjonen 

Mai 

05 – Ikke møte på grunn av overnatting      

07. – 08. Overnattingstur  Mer info kommer 

12 – Kano    Lone Camping, utenfor resepsjonen 

17 – 17. mai feiring på Lone  Mer info kommer 

19 – Ikke møte på grunn av 17. mai     

26 – Kristi Himmelfartsdag     

Juni 

02 – Kano    Lone Camping, utenfor resepsjonen 

09 – Ikke speider på grunn av tur     

11. – 12. Overnattingstur  Mer info kommer  

16 – Sommeravslutning   Mer info kommer 

 

 



1. Lone Speidergruppe 

Terminliste for flokken vår 2022 

 

Info om skøyter på Slåtthaug 15. januar 

 

Vi inviterer småspeiderne med på en skøytedag på Slåtthaug kunstisbane. Foreldre og søsken er velkomne 

til å bli med. Vi møtes ved inngangen kl 12, og er der så lenge vi vil. Inngang og eventuelt leie av skøyter 

må betales selv, og alle må bruke hjelm. Ta gjerne med varm/kald drikke og litt mat.  

 

 

Generell informasjon 

 

Foreldre har ikke lov til å kjøre opp til skogen, bare til snuplassen i toppen av Londalen. Derifra må 

speiderne gå opp. Der skal de også hentes. Det er privat vei opp, og avtalen vår er at ledere kan kjøre opp, 

men ikke foreldre som skal sette av eller hente speidere. Det vil alltid være en leder som følger ungene 

ned til snuplassen etter møtet er ferdig. 

 

Kommer ungene til møtet på sykkel/sparkesykkel må hjelm benyttes.  

 

Vi er alltid ute på møtene, så speiderne må være kledd for været. De skal også ha med speiderkniv hvis de 

har. Det kan være lurt å ha med en liten sekk med vann og en ekstra genser. 

 

Når det er mørkt må de gå med refleksvest og ha med hodelykt.  

Møtene varer fra 18.00 til 19.30 med mindre annet er oppgitt. 

Vi tar smittevern på alvor. Hånddesinfeksjon er tilgjengelig på våre møter, og i tillegg fører vi 

oppmøtelogg. Vi har også planlagt høstens aktiviteter slik at vi skal kunne holde avstand til hverandre. 

Ved symptomer ber vi om at barna ikke møter opp.  

 

Spørsmål rettes til flokkleder Ingrid Algerøy, på mail flokk@lonespeidergruppe.no eller på mobil 412 74 

156.  

 

Småspeidernes turregler: 

1. En småspeider går aldri alene på tur 

2. En småspeider vet hvordan han/hun skal kle seg på tur 

3. En småspeider har alltid på seg refleks når det er mørkt 

4. En småspeider tar søppelet med seg til nærmeste søppelbøtte 

5. En småspeider lytter til hva lederen sier  

6. En småspeider passer på at den som går sist har det bra 

7. Småspeidere passer på hverandre! 

Speidernes knivregler: 

• Ikke lek med kniven. 

• Når kniven ikke skal brukes skal den være i sliren. 

• Når vi spikker skal vi sitte støtt (når du blir flink kan du stå oppreist, men du skal aldri gå og 

spikke samtidig). 

• Spikk aldri mot deg selv eller mot andre. 

• Når du skal gi kniven til noen andre må du gi den fra deg på riktig måte: Den som gir, holder i 

bladet på den siden som ikke er skarp, slik at den som tar imot kan ta skaftet. 

mailto:flokk@lonespeidergruppe.no

