
1. Lone Speidergruppe
Terminliste for troppen vår 2023

Dato Sted

Januar

12 – Oppstartsmøte Fangeleiren

19 - Skitur Osterøy

26 - Troppsmøte Info kommer

Februar

02 – Troppsmøte Info kommer

09 – Skitur Gullbotn

16 – Ikke møte pga. tur

17-19 – Overnattingstur Kvamskogen - Mer info kommer

23 – Gotterimerket Lone skole

Mars

02 – Ikke møte pga. vinterferie

09 – Kniv, økt og sag Londalen

16 – Leirbålskappe/leirstol Lone skole

23 – Leirbålskappe/leirstol Lone skole

30 – Leirbålskappe/leirstol Lone skole

April

02 – Ikke møte pga. påske

13 – Ikke møte pga. LoneLAN

14-16 – LoneLAN Mer info kommer

20 – Surringer Londalen

27 – Kniv, øks og sag Londalen

Mai

04 – Batikk Londalen

05-07 – VM i speiding Mer info kommer

11 – Kano Lone Camping

17 – Flaggheis Lone skole (NB: flaggøving den 16.mai)

18 – Ikke møte

25 – Surringer Londalen

Vi prøver også å få til en teltur i løpet av mai, mer info om det kommer!
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Juni

01 – Turutstyr Fangeleiren

08 – Plantefarging Londalen

15 – Sommeravslutning felles Mer info kommer

Kretsleir sommeren 2023

Hordaland, Ryvarden, Sogn og Fjordane og Bjørgvin kretsar ønsker alle speidarar velkommen til “Jakten” i

Sauda! Fra 24. juni til 1. juli skal vi på leir i Sauda kommune i Rogaland fylke. Mer info om dette og

påmelding kommer i løpet av våren.

OBS: Bergen kommune har besluttet at Londalen naturbarnehage skal rives. Dato for rivingen er
foreløpig ikke fastsatt. Vi vil fortsette å ha speidermøter i Londalen inntil vi har mer informasjon,
samtidig som vi arbeider med alternative områder. Ta gjerne kontakt med
styret@lonespeidergruppe.no dersom du har noen tips!

Generell informasjon
Ved oppmøte med naturbarnehagen: 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 vi har er at ledere kan kjøre opp, men ikke foreldre som skal sette av eller hente speidere. Det vil
alltid være en leder som følger speiderne ned til snuplassen etter møtet er ferdig.

Ved oppmøte i fangeleiren (Moldamyrane 81): Vi holder oss for det meste i den nedre delen av leiren,
men ber foreldre om å ikke kjøre ned dit, for at ikke det skal kjøre biler der speiderne leker/vi samles.
Slipp heller speiderne av på parkeringsplassen/grusplassen inne i området, og vent der på speiderne når
vi har avslutning.

Speiderne møter alltid i/med:
- speiderskjerf (og speiderskjorte om de har)
- klær etter været(vi er alltid ute på møtene)
- speiderkniv, en liten sekk med vann, sitteunderlag, hodelykt (og gjerne en ekstra genser når det

er kaldt), refleksvest når det er mørkt.

Møtene varer fra 18.00 til 19.30 med mindre annet er oppgitt. Møt presis, og gi beskjed til troppsleder
ved forsinkelser. Når vi skal på kano/tur har vi ikke tid til å vente på at det kanskje kommer noen flere
som ikke har gitt beskjed. Det blir bare sendt ut SMS i forkant av møter dersom det er endringer, ellers
følger vi terminlisten. Les den nøye!

Merk at møtet er ikke over før lederne har hatt avslutning, så vi ber om at foreldre ikke kommer bort til
området og henter før vi sender speiderne til dem. Ved kanopadling er oppmøte kl. 17:50 ved
resepsjonen på Lone Camping. Kanomøter varer til kl.20.00, siden vi skal rydde opp etter oss. Vi sender
speiderne til resepsjonen når møtet er over.

Spørsmål rettes til troppsleder på mail tropp@lonespeidergruppe.no
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