
 1. Lone Speidergruppe 
 Terminliste for roverlag høst 2022 

 August 

 18 – Oppstartsmøte  Espeland Fangeleir (Moldamyrane 81) 

 19-21 Tur  Ingunn, Gjert og Marie sin hytte 

 25 – Kanomøte  Lone Camping 

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

 skal bade må de ha med varme bytteklær og håndkle. 

 September 

 01 – Risikovurdering av ulike kanoaktiviteter  Fangeleiren  Sindre 

 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 – Lage seigmenn  Fangeleiren  Tord 

 22 – Ferdig med seigmenn  Fangeleiren  Sindre 

 29 – Vedlikehold av egent utstyr  Fangelieren  Alle 

 Oktober 

 06 – Planlegge de siste dagene vi har igjen  Fangeleiren  Sindre 

 13 – Høstferie  Ikke speider 

 20 – Lonemanøver  Lone skule, fellesmøte med hele gruppen 

 27 – Ado besøk  Møt på ado  18:30 

 29-30 – Bymanøver + overnatting  Turlapp kommer 

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

 November 

 03 – 

 10 – 

 17 – 

 24 – 

 Desember 

 01 – 

 08 – Juleavslutning  Mer info kommer 



 1. Lone Speidergruppe 
 Terminliste for roverlag høst 2022 

 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 20.00 til 21.30 med mindre annet er oppgitt. Møt presis, og gi beskjed til Roverlagsleder 
 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. 


