
 

 

Alpin 2020 

Vi ønsker å invitere alle kretsens speidere i alderen 13 – 25 år på alpintur til Trysil 

nok en gang. Denne gangen utvider vi til to dager med heiskort! 

Dato: 13 – 15 mars 2020 

Sted: Trysil Alpinanlegg  

Pris: 1099 kr 

Påmeldingsfrist: 1. mars 2020 

 

Hva er inkludert i prisen?: I prisen inkluderes det reise fra Tunejordet i Sarpsborg til 

Trysil og tilbake igjen. To dager med heiskort, overnatting på Trysil ungdomsskole, 

mat til hele helgen, samt konkurranser, aktiviteter og ballspill gjennom helgen. 

Kretsen støtter oss med en god del kroner for å finansiere turen. 

  



Påmelding og betaling: Påmelding skjer via min.speiding.no Påmeldingen er 

allerede åpen, så det er bare å melde seg på. Betaling gjøres til kretsen på konto 

1090.24.66970 på kr 1099,-. Husk å merke med deltagerens navn og Alpin2020 – 

f.eks. «Ole Brumm Alpin2020». 

 

Deltagere fra andre kretser: Arrangementet er åpent for speidere og rovere fra 

andre kretser. Dersom påmeldingen blir full er det ØØK’s speidere og rovere som blir 

prioritert først, deretter går det etter hvem som meldte seg på først. 

 

Mat: Vi serverer brødmat fredag kveld, ha gjerne med niste på vei opp. Brødmat til 

frokost på lørdag og søndag. 

Lunsj i bakken på lørdag blir hamburger, på søndag blir det brødmat og rester.  

Taco til middag på lørdag kveld. 

Spesielle matbehov som allergier meldes ved påmelding. 

Hver speider tar med seg ett pålegg hver. 

 

Overnatting: Vi har vært så heldige å få låne Trysil ungdomsskole denne helgen. 

Overnatting skjer i klasserom og vi har tilgang til dusjer, og gymsal hvor vi kan ha 

aktiviteter. 

 

Slalåmutstyr: De som ikke har selv, oppfordres til å låne av sin nærmeste 

frivillighetssentral, kommune eller lignende. Låner du ikke der så må du selv stå for 

leie av utstyr i bakken. Vi oppfordrer til å ta kontakt raskt for å holde av utstyr. 

 

Bagasjen dere pakker blir lagt under bussen og er ikke tilgjengelig etter at bussen 

er pakket. Pakk derfor gjerne mat o.l. lett i en liten sekk. Det er begrenset med plass 

under bussen, så pakk fornuftig. 

 

Oppmøtetid og sted: Utenfor Coop-extra på Tunejordet i Sarpsborg, fredag 13. 

mars senest kl. 17.45. Bussen drar kl. 18.00! 

 

Hjemreise: Søndag 15. mars ca. kl. 21. Vi oppdaterer ØØK’s facebooksider med 

forventet tid når vi begynner å nærme oss Tunejordet.  

https://goo.gl/maps/LUA3MsHQUBq


 

Avmelding: Avmelding på grunn dødsfall i nær familie medfører ikke 

avmeldingsgebyr. Avmelding grunnet sykdom (med fremvist legeerklæring) følger 

satsene under. 

Ved avmelding av andre grunner gjelder følgende gebyrer: 

• Inntil 10 dager før arrangementets start - 0,- kr.  

• 10 - 2 dager før arrangementets start – halvparten av deltakeravgiften 

• 48t og seinere (og ved ikke-oppmøte) – hele deltakeravgiften 

 

Pakkeliste: 

Slalåmutstyr og hjelm evt. leie 

Sovepose og liggeunderlag  

Ett pålegg! 

Tallerken, kopp og bestikk 

Varme klær 

Klesskift 

Speiderskjerf 

Håndkle 

Toalettsaker 

Litt godteri og brus 

Liten sekk i bakken og i bussen 

 

Spørsmål: rettes til Thomas via e-post: thomas@famkarlsen.no 

Vi håper å se mange av dere på tur! 

 

Speiderhilsen fra Simen, Cathinka, Signe og Thomas. 

 

mailto:thomas@famkarlsen.no

