
1. Lone Speidergruppe 
Terminliste for troppen høst 2021 

August                                                                 Sted 

19 – Kanopadling    Lone Camping – vi møtes utenfor resepsjonen 17:50 

25 – Foreldremøte     Londalen 

26 – Kart og kompass    Londalen      

September                                                       Sted 

02 – Kanopadling    Lone Camping – vi møtes utenfor resepsjonen 17:50 
 
09 – Bål og turutstyr    Londalen 

16 – Kassebil      Espeland Fangeleir 
  
23 – Ikke møte på grunn av tur til helgen     

25 - 26 – Tur, info/påmelding kommer                  

30 – Matlaging på bål  Londalen   

Oktober                        Sted 

07 – Førstehjelp    Espeland Fangeleir  
 
14  – Høstferie     Ikke speidermøte 
 
21 – Ikke møte på grunn av tur til helgen 
 
23 -24 – Tur, info/påmelding kommer  Grevbu 
 
28 – Halloweenfeiring med flokken  Londalen  
      
November      Sted 

04 – Øks, sag og kniv    Londalen 
     
11 – Badeland, info kommer   Vannkanten     
 
18 – Matlaging på bål     Londalen  
 
25 – Ikke møte grunnet klatring lørdag 

27 – Klatring i klatrehall    Info/påmelding kommer 

Desember      Sted 

02 – Refleksløype    Londalen 
  
09 - Juleavslutning    Betania  
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Generell informasjon 
 
Terminlisten gjelder med mindre annen beskjed er gitt, det blir kun sendt ut beskjed dersom det blir 
endringer.    
 
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.  
 
Kommer ungene til møtet på sykkel/sparkesykkel må hjelm benyttes.  
 
Vi er alltid ute på møtene, så speiderne må være kledd for været.  
 
Speidermøtene er på torsdager fra kl. 18:00 - kl. 19:30 med mindre annen info er gitt. Ved kanopadling 
er oppmøte kl. 17:50 ved resepsjonen på Lone Camping.    
 
Vi praktiserer smittevern på alle våre speidermøter etter gjeldende regler.     
 
Spørsmål rettes til troppsleder på mail tropp@lonespeidergruppe.no. 

Lurer du på noe mer? Sjekk ut vår nettside lonespeidergruppe.no eller ta kontakt! 
 
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. 


