
 1. Lone Speidergruppe 
 Terminliste for flokken høst 2022 

 August 

 18 – Oppstartsmøte  Espeland Fangeleir (Moldamyrane 81) 

 25 – Kanomøte  Lone Camping 

 Oppmøte senest 17.50 ved resepsjonen. Ha med redningsvest, og hvis småspeiderne 

 skal bade må de ha med varme bytteklær og håndkle. 

 September 

 01 – Spikkemøte og knivsikkerhet  Naturbarnehagen i Londalen 

 08 – Kanomøte  Lone Camping 

 Oppmøte senest 17.50 ved resepsjonen. Ha med redningsvest, og hvis småspeiderne 

 skal bade må de ha med varme bytteklær og håndkle. 

 15 – Pakkemøte for nybegynnere  Espeland Fangeleir 

 Gjør klar sekken til tur og ta den med her, vi går gjennom hva som er lurt å ha med 

 på overnatting! Møtet er for alle, ikke bare de som skal på tur. 

 16-17 – Overnattingstur  Espeland Fangeleir, se turlapp for mer info 

 22 – Tur til masten  Oppmøte utenfor Espeland Fangeleir 

 29 – Førstehjelp  Espeland Fangeleir 

 Oktober 

 06 – Bålmøte med matlaging  Unneland barnehage 

 13 – Høstferie  Ikke speider 

 20 – Lonemanøver  Lone skule, fellesmøte med hele gruppen 

 27 – Ikke speider pga bymanøver/overnatting på lørdagen 

 29-30 – Bymanøver + overnatting  Turlapp kommer 

 MERK: Man kan velge bare bymanøver/overnatting, eller begge deler! 

 November 

 03 – Knutetavle  Espeland Fangeleir 

 10 – Mørketur  Barnehagen 

 17 – Høstsuppe  Unneland barnehage 

 Alle småspeidere tar med en grønnsak, kniv og skjærebrett 

 24 – Ikke flokkmøte pga lederne skal på kretsting 

 Desember 

 01 – Juleverksted  Espeland Fangeleir 

 08 – Juleavslutning  Mer info kommer 
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 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. 

 Vi tar oppmøte på møtene og turene, og har en konkurranse for hvem som er flinkest til å huske KOS 
 (Kniv, Oppmøte, Skjerf) på møtene. Småspeideren(e) med flest poeng får en premie på juleavslutningen! 
 Nye speidere som ikke har fått speiderskjerfet sitt får et eget “aspirantskjerf” som de kan bruke i denne 
 konkurransen, frem til de får sitt eget skjerf på avslutningen. 

 Møtene varer fra 18.00 til 19.30 med mindre annet er oppgitt. Møt presis, og gi beskjed til flokkleder 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! Turlapper sendes på mail, og med speiderne etter møte senest 3 uker før tur. 

 Spørsmål rettes til flokkleder Kristine Mæland, på mail  flokk@lonespeidergruppe.no  eller på mobil 474 
 43 182. 

 Foreldrerullering: 
 Vi er avhengig av at foreldre kan bidra på møtene for å ha nok kapasitet til alle speiderne. 
 Det blir derfor satt igang en foreldrerullering. Står ditt barns navn på dagen, så er du ansvarlig for at det 
 følger en voksen med på møtet. Det må ikke være deg, men de må være 16år+ og kunne hjelpe til. Det 
 forventes ikke at de som stiller har stålkontroll på speiding, vi trenger bare armer og bein for å kunne 
 gjennomføre møtene. 
 Det er helt innafor å bytte dag med andre foresatte, da er det fint om dere gir en lyd til flokkleder om dette 
 byttet. 
 Hvis du ønsker å være med oftere enn din dag (fordi speiding er kjekt!) er det bare å ta kontakt med 
 flokkleder Kristine, så kan vi ordne det. 

mailto:flokk@lonespeidergruppe.no
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 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. 

 Merker vi jobber med i høst/dette speideråret: 
 Bålmerket:  https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/bal-0 
 Knivmerket:  https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/kniv 
 Lekemerket:  https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/lek-0 

 Dette merket innebærer at speiderne har ansvar for en lek i løpet av høsten 
 Knutemerket:  https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/knuter-flokk 
 Førstehjelpsmerket:  https://speiding.no/speiderprogramspeiderbasen/forstehjelp 
 Utfordringen:  Utfordringen - småspeider (speiding.no)  MERK: individuell som de gjør hjemme, fyll ut 
 egen lapp og ta med til Kristine. 

 Vi blir ikke ferdig med alle merkene i høst, men fortsetter på våren! 

https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/bal-0
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/kniv
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/lek-0
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/knuter-flokk
https://speiding.no/speiderprogramspeiderbasen/forstehjelp
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/utfordringen-smaspeider
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 UTFORDRINGEN 
 I begynnelsen av hvert semester ønsker vi at alle speidere skal gi seg selv en 
 personlig utfordring. Det er viktig at denne utfordringen er tilpasset speidernes 
 modenhetsnivå, og at den er valgt av den enkelte speider selv. Her er veiledning 
 viktig. For en småspeider kan en slik utfordring være: "Jeg skal lære å svømme 
 før sommerferien", eller “Jeg skal lære å lage en matrett, og kunne lage den helt 
 alene før jul”. 

 Hvorfor skal vi ta dette merket? 
 Speiding handler om utvikling av selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Å 
 sette, jobbe mot og nå et personlig mål er virkelig utviklende. 

 Navn .............................................................................................. 

 Dato: ....................... 

 Alder: ...................... 

 Min personlige utfordring for høsten 2022 er: 

 ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 Godkjent av flokkleder: 

 Sted................................... Dato................................................ 

 FYLL INN DET OVER STREKEN OG LEVER TIL KRISTINE PÅ NESTE MØTE :) 


