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Strandhugg 13.-15. september 2013 
 
Strandhugg blir til Strandøya. Der skal troppen og rovere overnatte under presenning fra fredag til 

søndag, aspirantene kommer lørdag morgen og skal overnatte under presenning frem til søndag, mens 

småspeidere kommer på dagstur på søndag. I løpet av helga skal vi blant annet padle kano og lage 

hinderløype. 

 

Hvem:     Fremmøte: 

Troppen og rovere    Speiderhuset fredag 13. september 2013 klokken 1800 

Aspiranter    Speiderhuset lørdag 14. september 2013 klokken 0930 

Småspeidere     Speiderhuset søndag 9. september 2013 klokken 0930 

Avsluttes:     Speiderhuset søndag 9. september 2013 klokken 1600 

 

Troppen, aspirantene og rovere må ta med seg følgende (i tillegg må dere lese listen ”Pakking av 

sekk”): 

- sovepose og liggeunderlag (tilpasset årstiden) 

- klær for årstiden, husk skift 

- ta med pålegg og brød for hele helga, all annen mat kjøpes inn felles 

- møt på speiderhuset fredag med sykkel, refleksvest og hjelm 

 

Småspeidere pakker dagstursekk og tar med seg det som trengs i den, husk ekstra skift! 

 

Vi kjøper inn og ordner felles lunsj på søndag for alle. 

 

Og selvfølgelig må alle, som har det, ta med speiderskjerf og skjorte. 

For troppen, aspiranter og rovere koster turen 200,- kr som betales ved påmelding. 

For småspeidere koster turen 50,- kr som betales ved påmelding. 

 

Aspiranter trenger bilskyss fra speiderhuset kl 0930 lørdag morgen til Langenga, samt retur fra 

Langenga klokken 15.40 søndag. 

Småspeidere trenger bilskyss fra speiderhuset på søndag klokken 0930 til Langenga, samt retur fra 

Langenga klokken 1540. 

 

Meld fra ved påmelding om dere kan kjøre til eller fra, og hvor mange dere har plass til i bilen. 

 

Foresatte og søsken inviteres til å delta sammen med oss på søndagen, meld disse på samtidig som 

dere melder på speider (pris pr besøkende 25,- kr) 

 

 Påmelding gjør du til din nærmeste leder senest mandag 9. september 2013. 

 

Med vennlig speiderhilsen 

 

 

Stian Ringstad, 99 26 27 80 

Troppsleder 

http://www.mjolner.org/filer/div-filer/Pakking_av_sekk.pdf
http://www.mjolner.org/filer/div-filer/Pakking_av_sekk.pdf

