
1. Lone Speidergruppe

Overnatting Fangeleiren 16. - 17. september
Da er vi klare for høstens første overnattingstur med småspeiderne! Denne turen vil være for både 3. og
4. klassingene. Vi skal sove i telt og lavvo i fangeleiren, gå på tur til masten og kose oss!

Oppmøte og avslutning
Oppmøte blir kl 18.00 på fredagen i Espeland Fangeleir.
Vi avslutter turen kl 12.00 på lørdagen samme sted.

Ta med følgende i ryggsekk/bag:
Nistepakke til frokost (se punktet om mat), sovepose, liggeunderlag, bukse, tykk genser, undertøy,
stillongs, ullskjorte, varme sokker, lue, votter, toalettsaker, lommelykt, fat, bestikk, kopp, speiderkniv,
en liten tursekk med en vannflaske og sitteunderlag. Sjekk værmelding dagene før om det er behov for
regnklær og støvler.

Husk å sjekke at klær og utstyr er i orden og merket med navn. Det er også en fordel om småspeideren
er med på å pakke, så de vet hvor tingene sine er. På lørdag skal vi gå en liten tur til masten, så sekken
med utstyr kan låses inn i leiren mens vi er ute med små sekker.
Vi går gjennom sekker på møtet torsdag 15.sept, så pakk den gjerne klar og ta med til det møtet. Selv
om deres speider ikke skal på turen kan de pakke en sekk og være med på møtet.

Mat:
Handles inn av lederne:
Kvelds på fredagen
En liten lunsj med masten (etter frokost)

Tas med av speiderne:
Frokost på lørdagen, enkel nistepakke
Snop tas med av hver enkelt, kjøp for maks 50kr

Pris:
Turen koster 50kr per speider, siden vi handler inn kvelds fredag og lunsj lørdag. Det kan betales i
nettbank til 1. Lone, på kontonr.3633.50.88748, eller i vipps på #508336 1. Lone speidergruppe.
Betaling markeres med “Flokktur”+ navn på speider i begge tilfeller.

Påmelding:
Påmelding innen 15.sept. Send påmelding til Kristine på mail, flokk@lonespeidergruppe.no
Mailen må inneholde følgende:
● Navn på speider
● Spesielle hensyn leder bør kjenne til (allergier, medisiner etc.)
● Kontaktperson og tlf. hjemme om foresatte er borte
● Evt. merknader

Generelt:
● 1.Lone Speidergruppe har ikke ansvar for skade på personlig utstyr som speidere og ledere

har med på tur.
● For å bli med på tur må speideren være innmeldt i gruppen. Ta kontakt med Kristine ved behov.
● Medlemskontingent må være betalt, da den inkluderer forsikring på speider.
● Spørsmål om turen kan sendes på mail, eller til Kristine på mob. 47443182
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