
 

 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 

 
Invitasjon til Vandrertur #9.4 
 
Ny høst, ny vandrertur. Vi fortsetter suksessen med 13-16 arrangement i kretsen. Denne gangen 
skal vi tilbake på tur til Skrabberud med taco, kortspill, leirbål, og gamle og nye venner. 
 
Tema:   Alle vandrerturer har et tema; alt fra «Turen er ikke over før du sitter  

hjemme i dusjen og gråter» til «Vann er vått og kaldt». Denne gangen er 
tema «Kommunikasjon, koder og … KAKE!» – vi skal snakke sammen i 
koder? Vi skal selvfølgelig også spise taco, spille spill, ha leirbål og sove inne 
og ute. Fullt program blir publisert på ook.no før turen. Ybrfre qh xbqra snne 
qh cerzvr 

 
Når:  Fredag 24. september klokka 18:31 til søndag 26. september klokka 11:58 

(første helga i høstferien) 
 

Hvor:  På Skrabberud og i skogen rundt– sjekk ook.no for kart. 
 

Hvem:  Troppsspeidere* fra ØØK som går på ungdomsskolen.  
*Hvis turen ikke fylles opp av troppsspeidere så kan også rovere også være med. 

 
Påmelding:  Individuelt søknadsskjema her: https://min.speiding.no/activities/view/2709  

Absolutt siste frist for levering er 19. september kl. 21:00. Maks 16 plasser 
(pga. covid-19), det er i utgangspunktet «førstemann til mølla». Ved flere enn 
16 søkere vil plasser bli fordelt for å sikre flest mulig grupper og nye 
deltagere. Du vil få beskjed om du har fått plassen eller ei i løpet av 20. sept 
og du MÅ BEKREFTE plassen før 21. sept kl. 21:00 for å beholde den. 

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

unnlater å møte opp (Sykdom er godkjent fravær – men må meldes fra om i 
forkant). 

 
Spørsmål:  Rettes til Øystein: tropp@ook.no 
 
Pakkeliste: Vanlig utstyr for å sove og være ute om høsten, uansett vær. Utfyllende 

pakkeliste blir sendt til eposten du har registert i min.speiding og lagt ut her 
på ook.no 
 

Covid-19 / Korona: Vi har lagt planer for å kunne gjennomføre turen smittetrygt. Les mer om 
dette på ook.no. Normale smittetiltak må følges. 
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