
 

 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 

 
Invitasjon til Vandrertur #7 
 
I høst er det heldigvis lagt opp til vandrertur igjen. Denne gangen er tema for 
turen «Her var det vått og mørkt». Turen blir som vanlig lagt opp til å passe 
for de alle fleste; gi litt utfordring, litt lærdom og masse hygge. 
 
Denne gangen vil første natt være ute under tarp, mens natt to vi være 
«innendørs» for de som vil og i oppbygd gapahuk for de som ønsker det.  
 
Stikkord for turen er: Pizza, badeland, morse, camo, leirbålsprat, REAL FR, 
mørke, snike og vennskap 
 
 
Når:  Fredag 28. september klokka 19:00 til søndag 30. september klokka 12:00 

 
Hvor:  I og ved Romsåsengruvene i Askim. Nøyaktig oppmøtested kommer på web 

nærmere. 
 

Hvem:  Alle troppspeidere i kretsen som går på ungdomsskolen *  
 
Påmelding:  Individuelt søknadsskjema på: http://bit.ly/vandrertur7 Absolutt siste frist for 

levering 20. september kl 21:00. Maks 18 plasser, det er i utgangspunktet 
«førstemann til mølla». Ved flere enn 18 søkere vil plasser bli fordelt for å 
sikre flest mulig grupper og nye deltagere. Man får beskjed om plass innen 
21.09.17 

 
Pris: Gratis. Men det er som vanlig et «noshow» gebyr på 500 hvis man unlater å 

møte opp (Sykdom er godkjent fravær – men må meldes fra om 12 timer i 
forkant) 

 
Spørsmål:  Rettes til Øystein: oystein@askimspeidergruppe.no  
 
Pakkeliste: Blir gjort tilgjengelig på ook.no og sendt ut til deltagere senest 21. 

september. Siden vi skal være ute og leke i mørket så er det greit med klær 
som tåler litt.  

 
* Synes du det er trist at du har blitt rover og ikke får blitt med på vandrerturer? Søk allikevel, 

det kan være at det blir plasser ledige og da får du kanskje plass. Det trengs også folk til å 
hjelpe til med opplegget som er planlagt, så søk gjerne om å bli gjerne med som IST / stab. 

 
 
Speiderhilsen 
Øystein  
Askim speidergruppe  
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