
ØVELSESHAIK 
STRAND JØRPELAND SPEIDERGRUPPE   

TROPPEN  
Oppmøte:  Røssdalen parkering lørdag 8 mai klokken 12:00  
Hentes:  Røssdalen parkering søndag 9 mai klokken 14:00  
 
Påmelding:  Frist for påmelding er tirsdag 4 mai . All påmelding skjer på hjemmesiden  
Pris:   150,-      Betales via Vipps #500737 innen 04.05.21  
 

Hva er en HAIK?   
En Haik er en tur for patruljen alene og uten innblanding fra voksne.  
Målet er at de skal oppleve mestring ved at Patruljen skal klare seg helt på egen hånd . 
 
Hva er en Øvelseshaik?  
På denne turen ØVER vi på å dra på Haik. Det vil si at Patruljen skal dra  på tur og klare seg på egen 
hånd og uten innblanding fra voksne, men siden vi øver så vil vi voksne være i nærheten om 
patruljene skulle trenge hjelp. Vi kommer også til å være innom alle patruljene i løpet av lørdagen og 
ha en samling med alle på søndag før vi går tilbake.  
 
Hvor skal vi dra?  
Turen går til Øvre Espedal og Speiderne går Patruljevis inn til Røssdalen. Patruljene finner sitt eget 
sted og slår leir. Vi ledere ligger for oss selv og er tilgjengelige om patruljene skulle trenge hjelp. Her 
kan du lese om Røssdalen på UT.no.  
 
Kontakt underveis?  
Haikelederen er kontaktperson om patruljen får utfordringer de ikke klarer å løse selv.  
Speiderne får tydelig informasjon om at det er Haikelederen de skal kontakte om de møter problemer  

Vi oppfordrer foreldre til å la være å kontakte sin speider underveis og stole på at de selv klarer å løse 
utfordringer underveis som en Patrulje.  
Målet er at Speiderne skal oppleve å mestr e et helt døgn i naturen uten å måtte ha hjelp eller trøst fra 
foreldre eller ledere men at de som med -speidere hjelper og trøster hverandre om det trengs.  

Om speideren likevel ringer hjem, så bør foresatte be speideren snakke med Patruljeføreren sin eller  
de andre i patruljen. Hvis det ikke er nok ber dere de ta kontakt med oss Haikeledere.  
Er foresatte utrygge eller har spørsmål i forkant eller underveis bes de henvende seg til Haikeleder.  
 
Mat!  
Alle speidere tar med egen brødmat og pålegg til tre måltide r og litt lørdagsgodt.  
Peff/Ass handler inn til patruljemiddag og noe felles kos.  
 
Reis tur/retur:  
OBS! På grunn av Corona situasjonen oppfordrer vi foreldre til å organisere transport til 
Røssdalen selv. Vi oppfordrer til samkjøring – men man må ta hensyn til kohorter og blanding 
med voksne/barn i bil.  Det tar ca 40 min å kjøre fra Jørpeland til parkeringsplassen i 
Røssdalen.  

Ved retur trenger vi hjelp til å henge opp tarper til tørk, vaske stormkjøkken og rydde tilbake 
alt utstyret. Det er en forventning om at minst 1 forelder stiller opp på bruget og blir med på 
det. Speiderne (og lederne) er nok litt slitne og trenger litt hjelp. Dette skjer så snart vi er 
tilbake på Bruget . Ca 15:00. Hvis flere er med så tar det ca 30 min.  

 
 

https://ut.no/turforslag/114791/rssdalen-et-eventyr-av-en-dal
https://ut.no/turforslag/114791/rssdalen-et-eventyr-av-en-dal


 
 
Ledere på tur :   

Ole Bokn  91536289 
Tom Ravndal 41626814 
Ann-Elin Rag Haldorsen 99520283 
Kenneth Andersen 90020401 
Anne-Karin Sandvik 47717847 
Hedda Johansen 94895099 
Cathrine Kåsen 92466989 
Sofie Fatland 45407530 
Casandra Alsvik Frøiland 97008090 

    
Hjemme -leder : Mariann Meling - Tlf: 97162929 

Husk påmelding / frafall på hjemmesiden så vet vi at alle har fått det med seg!  

Pakkeliste i sekk:  
OBS! Alt uts tyr og  klæ r må merkes  med  navn! 

 
● God s ekk og  regntrekk 
● Sovepos e og  liggeunderlag  
● Hengekøy med  tarp  (om du har) – Alle må ha med   liggeunderlag  s elv om du s over i 

hengekøye 
● Grevling  (om du har) eller s øppels ekk til å  ha utenpå s ovepos en 
● Sitteunderlag  
● Kopp, tallerken og  bes tikk 
● Vannflas ke, med  rent vann. 
● Hodelykt og  eks tra batterier 
● Toaletts aker, myggmiddel og  s o lkrem 
● Kompas s  og  Kart (om du vil) 
● 1 s ett ulltrøye og  s tillongs  
● 1 par med  ulls okker 
● Mellomlag  i ull eller fleece 
● Votter hvis  du o fte b lir kald  på hendene, lue og  hals . 

 
Påkledning ved avreise (reguleres etter vær og vind):  

● Ulltrøye (og  ulls tillongs  hvis  du er veld ig  frys en og  det er kald t) 
● Ulls okker 
● Vind- og  vanntett jakke  
● Vind- og  vanntett buks e  
● Fjells ko  (vanntette) 
● Speiders kjerf 
● Speiderkniv i belte 

 
Mat:  

● Spis  fø r du går på tur. 
● Alle s peidere tar med  egen b rødmat og  pålegg  til tre  måltider og  LITT lø rdags godt. Alt 

s p is elig  må pakkes  mus etett! 
● Peff/As s  hand ler inn til patruljemiddag  og  noe felles  kos . 
● Det er lurt å  ha med  en matpakke s om kan s p is es  fø r turen s tarter eller underveis . 

 
NB!!  

● Alle må ha p las s  i s ekken til litt felles uts tyr s om b lir delt ut ved  ankoms t Øvre Es pedal 
● Hus k å pakke klæ r og  s ovepos e etc vanntett 
● Speideren bør pakke s ekken s elv, men s elvs ag t med  god  hjelp  og  veiledning . Da vet de s elv 

hvor i s ekken de finner kniv, hodelykt, eks tra batterier, bes tikk, vannflas ke og  tø rre klæ r.  


