
Hei, alle aspiranter (og andre i 

troppen som ikke har gått opptakstur) 

med foresatte. 

Tiden for høstens store begivenhet nærmer seg, -opptaksturen.  

Vi gleder oss veldig, og ønsker at alle setter av helgen 25. -27. november slik at de kan bli 

med. Det er på denne turen vi «avslutter» aspirantperioden, og på lørdag tas aspirantene 

opp i hver sin patrulje. De som ikke deltar på denne turen må være med på en senere 

opptakstur, men vi har et sterkt ønske om at denne turen prioriteres slik at alle får gått i år. 

Innhold og sted for turen er hemmelig, men aspirantene har fått vite at målet er ca. 10 km 

fra «droppsted», at droppstedet er ca. 10 minutters kjøring fra speiderhuset, og at det blir 

overnatting ute begge netter. Vi kommer frem til «leirstedet» lørdag utpå dagen, der venter 

troppen på oss, og det blir opptak, god mat og leirbål. Foreldre er velkommen til å komme 

(de får vite hvor vi skal ved avreise fredag) og se på opptaket kl. 18 lørdag. Av erfaring vet vi 

at det kan være greit å snakke sammen hjemme om at foreldrene skal reise hjem, mens 

aspiranten skal sove en natt til sammen med patruljen sin. 

Som skrevet skal vi ligge ute, så det er viktig at aspirantene har klær og utsyr for å sove ute. 

Det er også viktig å huske på at vi skal gå et stykke, så gode sko og ikke for tung sekk er 

viktig.  Hvis aspirantene mangler klær eller utstyr til turen skal ikke dette være til hinder for 

at de kan delta, Mjølner har en del utstyr til utlån, ta kontakt så fort som mulig, så hjelper vi 

dere med å finne en løsning. Elverum kommune har også tilbudet FRITT FRAM der det lånes 

ut fritidsutstyr. Vi setter også stor pris på om vi får beskjed hvis det er andre ting vi kan bidra 

med, og som hadde vært greit å vite om (aldri sovet borte før, tør bare å overnatte sammen 

med foreldre/foresatte, mørkeredd, allergier, sykdom, medisiner osv.) 

Turen koster 300 kr, dette inkluderer all mat 

Ta med: 

▪ Pakk etter listen «Pakking av sekk» (finnes på hjemmesiden mjolner.org) 
▪ Uteklær 
▪ Sovepose (bør tåle temperaturer ned til minus 10 – 15) 
▪ Liggeunderlag, vi anbefaler et vanlig kompakt (mammut bamse sterk), ikke oppblåsbart. 
▪ Hvis det er glatt kan brodder til sko være greit å ha med 
▪ En ekstra bag med skift og det man vil ha for siste natten (blir kjørt opp) 
▪ Litt godteri til lørdagskvelden 

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


▪ Drikkeflaske med vann til turen, det blir mulighet til påfyll 
underveis 

▪  
Påmelding til turen vil bli lagt ut på mjolner.org om et par uker, 
men vi ønsker å dele ut denne informasjonen allerede nå slik at 
dere får sett over tøy og utsyr. Ta kontakt ved eventuelle 
spørsmål. Vi vil også ha beskjed så fort som mulig om 
aspiranten ikke kan delta på turen.  
 
Med vennlig speiderhilsen Arne Martin tlf 902 25211 

          og Kristin  tlf 909 81350 
 

 

 

 

 


