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Vinterhyttetur 
Samarbeidstur Mjølner/Grue 31. januar til 2. februar 2020 

Hensikten med turen er å lære nye ting og ha det gøy med ute- og inne 
aktiviteter under forhold som ikke er altfor krevende. Vi vil bo i hytte og bruke 
det som utgangspunkt for aktivitetene – både samlet og patruljevis. 

 
Turen går i år til Nordhue, Elverum. 
Her ligger speiderhytta Borgen som 
tilhører Mjølner speidergruppe. 
Aktivitetene ute avhenger av vær og føre; 
Det blir helt sikkert ski- og andre vinteraktiviteter 
i nærheten av hytta, det blir en aller annen form for 
leirbål og leker. Vi lover å ha noen nye aktiviteter også ☺ 

 

Vi vil komme med mer informasjon om eventuelle 
spesielle behov for utstyr i forkant av turen. 
Alle deltagere får deltagermerke. 

 
 

Oppmøte ved Nordhue fredag 31. januar innen klokken 19.00. Retur fra samme sted søndag 
2. februar klokken 15.00. 

 
Turen koster kroner 350,- per person. Dette inkluderer leie av hytte, alle middager og noe 
utstyr og ting som kjøpes inn felles. Beløpet vil bli fakturert den enkelte gruppe i forkant. 

 
Vi har et begrenset antall plasser. Deltagere vil gis plass etter tidspunkt for påmelding. 

Hjertelig velkommen til en opplevelsesrik helg på Nordhue! 

Lederne i Mjølner og 1. Grue Speidergruppe 
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Deltagerinformasjon 
 
 

Generelt 

Hovedfokus på turen er å utvikle patruljenes vinterkompetanse. Vi overnatter i en varm og 
velutstyrt hytte men har de fleste av aktiviteter ute. For patruljer som ønsker det vil det gis 
mulighet for overnatting utendørs også. 

 
Hytta gir oss gode muligheter for å få sovet godt og spist fornuftig, og muligheter for 
patruljene å bli bedre kjent med speidere fra andre kretser. Det gjør mange 
administrative ting enklere, men to av de store utfordringene ved alt turliv kommer vi 
ikke unna – holde orden og holde seg tørr. 

 
For det første blir vi mange i samme hytte og det blir kaos dersom ikke vi holder orden på 
sakene våre. Hytta skal holdes ren og i orden – ikke bare ved avreise, men også underveis. I 
tillegg til at patruljeledelsen selvfølgelig må lage ordninger for å sikre dette, er dette i høyeste 
grad den enkeltes ansvar. 

 
For det andre er hytta varm, mens det er snø og kaldt ute. Hvis vi går inn og ut med masse 
snø på klærne, vil denne først smelte inne, og deretter fryse ute. Etter noen få runder står vi 
igjen med klesplagg som bare er isklumper – og da varmer heller ikke ull noe særlig. Mest 
utsatt er votter. Derfor; Kost(børste) av all snø på klærne før dere går inn i hytta, og tørk det 
innertøyet som har blitt vått av snø eller svette. Selv om det er hyttetur, kommer vi til å være 
ute flere timer i slengen, og dere må ha med klær som tåler det. Alle må medbringe sovepose. 

 
Følgende mat er inklusive: 

- Middagsmat alle dager 
- Oppskåret brød 
- Saft, juice (eple/appelsin ), melk 
- 2 stk rett i koppen pr person 

 
Speidere/patruljene tar med eget pålegg for brødmåltidene som settes fram for felles 
bespisning. Tenk sunn pålegg, dvs unngå for Nugatti og sjokopålegg ☺ 

 

En rimelig mengde med godteri er også lov å ha med som kan spises etter mat fredag og etter 
middag lørdag. Hvis godteri spises til andre tider tilfaller dette ledere ☺ 

 

Ansvarlig leder Mjølner: Vebjørn Skirbekk Sagmoen tlf 98 10 17 58 
Ansvarlig leder 1.Grue : Tommy Larsen tlf: 40 00 07 41 
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Program 
Fredag 31. januar 

18:00 – Innsjekk Nordhue (Skjer fortløpende ved ankomst) 

20:00 – Middag (enkel felles middag) 

22:00 – Kveldsstell 

22:30 – Rosignal 
 
 

Lørdag 1. februar 
07:30 – Revelje (Frokost spises og matpakke skal smøres) 

08:00 – Frokost 

09:00 – Oppstilling på oppmøteplass (Med dagstursekk) 

15:00 – Middag (Tilberedes og fortæres patruljevis) 

17:00 – Frie aktiviteter 
19:00 – Leirbål (med underholdning fra patruljene og roverne) 

22:30 – Kveldsstell 

23:00 – Rosignal 
 
 

Søndag 2. februar 
07:30 – Revelje (Frokost spises og matpakke skal smøres) 

08:00 – Frokost 
09:00 – Oppstilling på oppmøteplass 
11:30 – Pakke, rydde og vaske hytta 

13:15 – Ferdig utpakket og ryddet/godkjente rom 

13:30 – Felles oppstilling, middag 

14:30 – Avslutning 
15:00 – Avreise 



1. Grue speidergruppe av Norges speiderforbund 

Mjølner speidergruppe av Norges speiderforbund 

Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts 

 

Pakkeliste: 

På kroppen: 

Underbukse 

Langt undertøy (for kaldt vær) 

Sokker/strømper, fortrinnsvis med ull 

Skjorte/tynn genser/jakke – gjerne fleece 

Tursko/-støvler 

Speiderskjerf 

Utebukse, anorakk eller turjakke 

Lue, skjerf/headover/buff, votter (for kaldt vær) 

 
I sekken: 

Plast- eller andre tette poser for det som ikke bør bli vått 

Sovepose og liggeunderlag 

Tørt skift til aktiviteter inne (trøye (T-skjorte, supertrøye, 
ulltrøye), tynne og tykke ullsokker, undertøy og joggedress/ 
tilsvarende) 

Innesko – for eksempel joggesko 

Skisko 

Langt undertøy (for litt varmere vær/aktiviteter) 

Tykk genser 

Ekstra lue og votter (for litt varmere vær/aktiviteter) 

Toalettsaker (tannbørste, tannkrem, såpe, håndkle, evt. deo) 

Hodelykt 

Kniv 

Blyant og papir, speiderloggbok 

Spiseutstyr (talerken, bestikk) 

Kopp som tåler varmt drikke 

Drikkeflaske/termos 

1-2 gamle aviser til opptenning og skotørk 

Dopapir 

Evt. lørdagsgodteri 

Evt. medisiner du trenger 

Evt. patruljeutstyr etter retningslinjer fra patruljefører. Dette kan 
være til underholdningen under leirbålet, til aktiviteter i hyttene 
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For seg – buntet eller i skipose: 

Langrenn-/turski 

Staver 

 
De som har oppfordres til å ta med: 

Klesbørste (for å børste snø av klærne–bør passe i jakkelommen) 

Kompass 

Kortstokk 

Fyrstikker / Tennstål 

Kamera (spesielt for de vil være fotoansvarlige…) 

 
Patruljeutstyr 

Patruljekasser inkludert utstyr for å lage måltid, hogge ved, etc 
 

 

 


