
 KANOTUR TIL GRIMSLI 
 STRAND JØRPELAND SPEIDERGRUPPE 

 TROPPEN 
 Oppmøte:  Dalen  fredag 13 Mai  klokken 17:00 
 Hentes:  Dalen  søndag 15 Mai  klokken 14:00 

 Påmelding:  Frist for påmelding er tirsdag 10 Mai.  Påmelding skjer på Hjemmesiden 
 Pris:  Vipps 200,- til Vandrertroppen #500737  (Merk  innbetalingen med navn på speideren) 

 Årets kanotur går til Grimsli som ligger i enden av Liarvatnet. Vi sover under Tarp eller åpen himmel, 
 navigerer etter Kart og Kompass og lager mat på Bål og blir bedre kjent med Kano. Endelig er hele 
 Troppen samlet på tur (Stifinnere og Vandrere) 

 Stifinnerne holder på med Fordypningsmerket “Kano” så denne turen blir viktig for å kunne klare 
 dette merke i løpet av sesongen. Merket er krevende og er fryktelig stas å sy på Speiderskjorten! 

 OBS! Veldig viktig at speiderne er “tanket opp” FØR de kommer til Liarvatnet og aktivitetene 
 begynner. De må ha minimum 2 brødskiver lett tilgjengelig i jakkelomme (ikke i sekk) for å 
 kunne spise i kanoen. 

 Alle speidere tar med egen brødmat og pålegg til fem måltider + grillpølser til fredagen om de ønsker 
 det i stedet for brødmat. Vi handler inn til fellesmiddag på lørdagen og noe ekstra digg. 

 Leder på tur  :  Ole Bokn  915 36 289 
 Hjemmeleder  :  Lars Hultin  911 88 745 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pakkeliste: 

 ●  Sovepose og liggeunderlag 
 ●  2stk søppelsekker 
 ●  2stk vedkubber 
 ●  Grevling (om du har) 
 ●  Sitteunderlag 
 ●  Kopp, tallerken og bestikk 
 ●  Vannflaske 
 ●  Speiderkniv 
 ●  Hodelykt og ekstra batterier 
 ●  Toalettsaker og solkrem 
 ●  Ulltrøye og stillongs 
 ●  Ullsokker 
 ●  Mellomlag i ull eller fleece 
 ●  Varm genser 
 ●  Vind- og vanntett ytterjakke og bukse 
 ●  Votter, Lue, Hals 
 ●  Fjellsko + et ekstra par sko 
 ●  Speiderskjerf 
 ●  Badetøy og håndkle 
 ●  Kompass, tennstål om du har 
 ●  Fiskestang om du har 



 ●  Litt  lørdagsgodt er også lov. 

 ●  NB! Alle mat må pakkes vanntett og musetett  (Tips! Isboks) 

 ●  NB!!! All bagasje må pakkes vanntett! 


