
 

 

Vinterhelg på Røros 5.-6. mars 2016 

Røros speidegruppe har ansvaret for tema/merkehelga i Hedmark Krets for 2016. De inviterer oss 

derfor til Vinterhelg på Røros 5.-6. mars 2016. 

Sett tall, 1-6 (minst) i den rekkefølgen du ønsker å melde deg på aktiviteter.  Det er ikke helt sikkert 

du bare får de aktivitetene du ønsker mest, men de gjør alt de kan for at flest mulig skal få det. 

Det jobbes med å få til en buss-/tog løsning, men sett gjerne opp om foreldrene kan kjøre. 

Om det blir felles transport med andre, så kommer transportprisen på ca. kr. 500,- 

Vi reiser fredag.  Vi tar med telt og ovner for de som vil ligge under "tak". Ellers blir det også 

muligheter for å ligge inne.  Jeg forventer at Mjølnerspeiderne vil ligge på samme sted. 

 

Tid: 05.-06.mars 2016 

Sted: Røros 

Fremmøte: Speiderhuset fredag 05.mars. Klokkeslett transport blir meddelt de som melder seg på 

Tilbake: Speiderhuset, søndag 06. mars,, ca. kl. 21.00 

Pris: 400,- Dekker lunch lørdag, middag lørdag, frokost og lunch søndag. Vi melder tilbake om 

kveldsmat fredag og frokost lørdag.  

Ta med: 

 Pakk etter listen «Pakking av sekk»  

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

 Utetøy 

 Sovepose/liggeunderlag 

 Litt godteri til lørdagskveld 

 Speiderskjorte/skjerf for de som har 

 Ev eget annet utsyr bestemt av patruljen, blir meldt avreiseuken 

Med vennlig speiderhilsen 

StianR 

99 26 27 80, rnaits@gmail.com 

Bindende påmeldingen innen 15.02.16 med betaling (400,-)  

eller kvitteringen for betaling (400,-) til konto 1820 3040497 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Svarskjema Vinterhelg 06.-07.mars 2016 

Speider og rovere: 

 Matlaging  
Paracord/skinnarmbånd  
Klatring  
Grensetesting – høyt, trangt og mørkt (fra 12 år)  
Volleyball  
Sjølforsvar  
Kommunikasjon m/ semafor og morse  
Førstehjelp (vinter)  
Drama  
Ski 

 Gaterebus  
Baking i steinovn (dobbeltøkt, fra13 år) 
Folkemusikk  
Isfiske  
Geologi/gruvetur  
Iglo  
Hundekjøring  
Leirbål  
Isskulptur/snøfigurer  
Sikkerhet på vintertur 

 

Kun rovere: 

Kiting (dobbel økt)  Sjølforsvar (egen økt)   

Det blir tre økter pr. speider/rover. Vi må ta forbehold om at vi klarer å få instruktører til alle 

aktivitetene.   

 

 

 

Vi kan ta med ……….. speidere (inklusive egne barn)  ved transport til/fra speiderhuset 

Hilsen…………………………………………..  

(Speider) 

Foreldre:……………………………………………………………………. 

 

Tlf nr foreldre:……………………………………………………………… 

 

 Vi kan kjøre, fredag 05.03.16, fra speiderhuset 

 Vi kan hente, søndag 07.03.16 kl 15, på Røros 


