
1. Lone Speidergruppe 

Terminliste for flokken Høst 2020 

Flokken 

August 

20  –  Oppstartsmøte    Naturbarnehagen (felles med troppen) 

 

27  –  kniv og øks    Naturbarnehagen 

       

September 

03  –  50-leken    Naturbarnehagen (felles med troppen) 

10  –  Kano     Lone Camping  

Oppmøte ved resepsjonen til Lone Camping til kl.17.50, husk 

redningsvest! 

17  –  Tur     Mer info kommer  

 

24  –  Kano     Lone Camping 

Oppmøte ved resepsjonen til Lone Camping til kl.17.50, husk 

redningsvest! 

Oktober 

01  –  Forberedelse til bymanøver Naturbarnehagen 

 

08  –  Høstferie     Ikke møte 

 

15  –  Førstehjelp og knuter   Naturbarnehagen 

 

24 (lørdag)  –  Bymanøver  Mer info kommer 

  

Bymanøver er en konkurranse mellom alle speiderne i kretsen, 

hvor små og store har to forskjellige løyper de skal følge med 5-

6 oppgaver i hver løype, som gir poeng. 

29  –  Halloween-møte   Naturbarnehagen  

 

   Utkledning for de småspeiderne som ønsker dette ☺  
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November 

05  –  Kniv      Naturbarnehagen 

 

14 (lørdag)  –  Skøytedag  Slåtthaug 

 

19  –  Bål     Naturbarnehagen 

 

26  –  Refleksløype   Naturbarnehagen  

Ha med hodelykt/lommelykt og klær for å gå tur ☺ 

Desember 

05 – Akedag/lekedag   Mer info kommer når vi vet om det er snø ☺ 

 

10 - Juleavslutning   Betania  

 

   Ta gjerne med kake som kan deles med resten ☺ 
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Informerer om at foreldre ikke har 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. 

 

Vi er alltid ute på møtene, så speiderne må være kledd for været, de skal også ha 

med speiderkniv hvis de har. 

 

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 alltid tilgjengelig på våre møter, og 

i tillegg fører vi oppmøtelogg for eventuell smittesporing. Vi har også planlagt 

høstens aktiviteter slik at vi skal kunne holde avstand til hverandre. Ved 

symptomer ber vi om at dere ikke møter opp. Se for øvrig retningslinjer fra FHI. 

 

Spørsmål rettes til flokkleder Ingrid Algerøy, på mail ingrid98en@gmail.com 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. 
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