
 
 

Invitasjon til vintertur på Rogstadbakkvollen 
11- 13. mars 2022 

Helgen 11- 13. mars er det endelig klart for en skikkelig vintertur igjen. Denne gangen går turen til 

Rogstadbakkvollen hvor vi skal grave snøhule, snøgrop og lage iglo vi kan overnatte i.  

Troppsspeiderne møter på den nederste parkeringen etter innkjøringen til Rogstadbakkvollen/ 

Flishøgda klokken 1800 og vi går i fellesskap opp på ski til Rogstadbakkvollen. Skituren er på om lag 4 

km og går i lett terreng. 

Pakk en liten dagstursekk med drikke, evt. litt mat og skismøring, samt ekstra votter og lue som 

bæres av den enkelte speider til Rogstadbakkvollen. Øvrig bagasje blir fraktet opp, men vi trenger litt 

hjelp av foreldrene til transport av bagasje. 

Øvrig bagasje pakkes etter : https://www.mjolner.org/filer/https://www.mjolner.org/filer/div-

filer/Pakking_av_sekk.pdf 

Husk å ha med hodelykt og evt. ekstra batteri og ha den lett tilgjengelig. 

Vel framme på Rogstadbakkvollen lager speiderne en enkel bivuakk til overnatting. Vi har «Stallen» 

tilgjengelig ved behov.  

Flokken/ ulvunger deltar på turen fra lørdag til søndag og møter direkte på Rogstadbakkvollen 

klokken 1000 lørdag formiddag. Vi tar en skitur opp til Skallberget og koser oss på ski og i akebakken.  

Det er mulig å delta på kun på dagtid og kveld for ulvunger som ikke ønsker overnatting på denne 

turen, dette avtales med lederne i forkant.   

Vi overnatter ute på denne turen, men har mulighet for å gå inn i «Stallen» dersom det er behov for 

det. Det er viktig at speiderne er godt kledd og har med ekstra skift.  

Vi setter pris på om mobiler legges igjen hjemme slik at vi kan ha fokus på speideraktivitet på turen.   

Pris: Tropp: 300,- 

 Småspeider: 200,- 

 Småspeider bare Lørdeg: 150,- 

Hjemmeleder på turen Anne Lene Furulund og nås på 48331944. 

Speiderne hentes klokken 1500 på Rogstadbakkvollen etter avslutning. 

Påmelding gjøres på www.mjolner.org senest i løpet av tirsdag 8. mars. 

Dersom noen har behov for å låne ski osv. kan vi anbefale «Fritt Fram» hvor det kan lånes utstyr av 

god kvalitet.  https://www.elverum.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/utlansentralen-fritt-fram 

Vi gleder oss til en flott vintertur! 

Mvh lederne i tropp og flokk. 
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