
 

Du finner oss på www.mjolner.org eller på facebook. 

Strandhugg  
 29. sep -1. okt 2017 
 

 

Strandhugg blir til Strandøya. Der skal troppen og rovere overnatte fra fredag til søndag, 

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

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

pionere. P.G.A. jubileumsåret er det også mulig for gamle Mjølner speider og interesserte å 

besøke oss på øya på søndag.  

 

Hvem:     Fremmøte: 

Troppen og rovere  Langenga fredag 29. september klokken 18:00 

Aspiranter Langenga lørdag 30. september klokken 10:00 

Småspeidere  Langenga  søndag 1. oktober  klokken 10:00 

Avsluttes:  Langenga søndag 1. oktober ca klokken 16:00 

 

Troppen, aspirantene og rovere må ta med seg følgende: 

- Ta gjerne med fiskeutstyr 

- Mat taes med av speiderene, patruljene samarbeider om hva de skal ha med.         

  Vi holder felles lunsj på søndag. 

- Tillegg må dere lese listen  Pakking av sekk 

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

 

For troppen/rovere koster turen 150,- kr som betales til Mjølner sin Vipps konto. 

For aspirantene koster turen 100,- kr som betales til Mjølner sin Vipps konto. 

For småspeidere koster turen 50,- kr som betales til Mjølner sin Vipps konto. 

 

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

som dere melder på speider. 

 

I år har vi nye påmeldings rutiner. Påmeldingen skjer via vår nettside www.mjolner.org. Der 

finner du et på-meldingsskjema for arrangementet, hvor du kan fylle ut alle spørsmål og sende 

det inn til oss. Fra nå godtar vi bare påmeldinger via dette systemet. 

Påmeldingsskjema finner du her. 

 

Betalingen skjer via Vipps, åpen app’n, tast inn pinn, velg Buy something, søk på Mjølner 

speidergruppe (nederst), tast inn beløpet, skriv speidernavn og Strandhugg 2017 ved Add 

message og sendt. Har du ikke Vipps da kan du bruke konto 1820 3040497. 

Husk å skrive speidernavn og Strandhugg 2017 ved melding. 

 

Bindende påmelding gjør du senest mandag 25. september. 

 

Med vennlig speiderhilsen 

 

Troppen   Småspeider 

Toon Sol    Arne Martin Furulund   

41 77 6000   90 22 52 11  

 

Adresse Langenga Strandbygdvegen 866, Elverum   Kart  

  

http://www.mjolner.org/
http://www.mjolner.org/filer/div-filer/Pakking_av_sekk.pdf
http://www.mjolner.org/
http://www.mjolner.org/?p=5978&preview=true
https://goo.gl/maps/PfkTJUtT9TB2

