GRUPPETUR/HYTTETUR - NORDTANGEN
16. - 18. oktober

Vi ønsker små og store speidere velkomne til høstens gruppetur!

Troppen og laget drar fredag, flokken kommer på dagstur lørdag. Hvis noen i troppen/laget ikke har anledning til å dra
fredag, så kom etter på lørdag.
Vi er, som vanlig, avhengig av velvillige foreldre til kjøring/henting og dere avtaler ved fremmøte. Er dere flere som
kjenner hverandre, så kan dere avtale/fylle opp biler på forhånd, men ikke reis direkte (i alle fall ikke uten å gi beskjed).
Vi møtes på Sørlihavna fredag/lørdag.
Fremmøte tropp/lag: Sørlihavna fredag 16.10. kl.18.00
Avreise Nordtangen: søndag 18.10. kl 15.00.
Kjørebeskrivelse: Rv 4 Nittedal – Hakadal – Harestua – Gran. Kjør gjennom Gran sentrum og etter ca
2 km skiltet til Nordtangen. Link til gule sider finner du her

Vi må ha din påmelding senest onsdag 16. oktober:
Påmelding gjennom spond
Laget til Torkel torkel_flatberg@hotmail.com evt sms/mob 458 36 666

Mat og drikke
Vi kjøper inn mat og drikke felles. Meld fra om/minn oss på evt matallergier ved påmelding.
Ta med drikkeflaske og/eller termos som vi fyller opp.
For at alle skal få det de liker; ta med godteri & brus selv til kos lørdag kveld, maks kr 100,- +2x ½ l brus.
Turen koster kr 250,-. Leveres ledere ved avreise, evt vipps Torkel 45 83 66 66. Dette dekker hovedsakelig mat.
Hytteleie betaler gruppa.

Ta med/ha på deg:
Vi er mye ute. Kle deg etter været. Gode turklær (ull-vindtett/vanntett) og godt/varmt fottøy (ullsokker!)
Været kan du sjekke her http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Gran/Gran~502368/
De som var med til Trollheimen og skaffet seg et emne til pil og bue, må huske å ta med dette. For de andre finner vi det
der.
Det vil være mulig for overnatting ute i hengekøye fra lørdag til søndag. De som ønsker det må ha med
sovepose/underlag tilpasset dette. Om dere trenger å låne hengekøye gi beskjed ved påmelding.
For øvrig vises til pakkeliste HYTTETUR på hjemmesiden vår: http://1.lorenskog3.speidergruppe.org/Omgruppa/Dokumenter-til-nedlasting/Personlig-utstyr-for-turer
Innesko/tøfler er viktig å få med (ikke bare sokker – livsfarlig i de smale, bratte trappene til hemsene)
Kortstokk/spill til fredag kveld
Tallerken, kopp, bestikk - ikke nødvendig å ta med
PS! Hvis det er speidere vi skal ta ansvar for medisinering; vennligst medisiner i ”konvolutt” merket navn og dosering. Ta
kontakt senest ved avreise hvis det er spesielle forhold vi skal vite om/ta hensyn til (gjelder nødvendigvis ikke bare
sykdom/medisiner).
Noe du lurer på, ta kontakt med lederne ☺
Speiderhilsen ledere i flokk, tropp og lag

De beste turene! De kuleste aktivitetene! Humor og venner! Opplevelser for livet!

