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Hei! 

Helgen 30. august-1. september arrangerer 

roverne sesongens oppstartstur tur til 

Stikkvannshytta.  

For dere som er nye i speideren eller går i 3. til 5. klasse 

Den store turdagen blir søndag 1. september. Da kan hele familien bli med på tur. Vi møtes 

ved Stikkvannsveien (bommen ovenfor Grytnes ungdomsskole) kl. 1000 og går samlet opp. 

Vell oppe blir et uformelt program med kanopadling, bading, naturløype og fri lek. Ta med 

lunsj – griller blir tent.  

Ca. kl 1300 blir det formell åpning, presentasjon av ledere og inndeling i nye patruljer. 

Folk kan rusle ned igjen når det passer. De barna som ikke har med foreldre og dermed følges 

av speiderleder er nede ved bommen kl. 1530.  

For dere som går i 6. til 10. klasse og har vært med i speideren før: 

Fra fredag til lørdag vil det arrangeres Høsthaik, som innebærer at alle i 6. til 10 klasse skal 

sove ute, et stykke fra hytta. Hver patrulje må ta med eget telt/gapahuk som de må bære til 

destinasjonen.  

Vi møter ved bommen i Stikkvannsveien på fredag kl 18. Der får dere utdelt mål for kvelden  

og telt. Dere følger her de ”gamle” patruljene. Lørdag morgen drar dere inn til 

Stikkvannshytta og blir der resten av helgen.  

Det er også mulig å komme rett opp på lørdag.  

På lørdag blir det uformeldt program og mye sosialt! Det arrangeres tur til Stikkvannskollen 

hvis det er nok interesse. Det vil være tilgjengelig med kano og bading for de som vil det.  

På søndag vil det fyres opp griller, så ta gjerne med grillmat. Da kan de som vil komme opp, 

store og små. Det vil blandt annet bli offentliggjort de nye patruljene 

Vi returnerer til bommen ved Stikkvann 1600 søndag.  

Ta med: Sovepose og underlag, varmeklær, badetøy, speiderskjerf, det du trenger av 

mat/drikke bortsett fra middag lørdag, 50 kr for middag lørdag, spisebestikk, tallerken, kopp, 

lykt og kanskje kortstokk eller andre spill. 

NB: Vi legger opp til lett haik så for fredagen bør unngås mat som må varmes. På Stikkvann 

er det tilgjengelig vann og saft, så tilpass medtak av drikke til det. 

For rovere (fra videregående og oppover). 

Roverne vil holde til på hytta hele helgen. Vi møter ved bommen i Stikkvannsveien på fredag 

kl 18.  
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Påmelding 

Roverene gir endelig påmelding til Elisabeth, og speiderene som skal overnatte til Georg på 

georg.smedhus@royken.kommune.no senest onsdag 28. august. 

De som ikke skal overnatte behøver ikke å melde seg på, men registreres ved oppmøte ved 

Stikkvannsveien på søndag. 

 

For mer info ring Elisabeth på tlf 991 29 730 eller Georg på 970 63 808. 

Hjemmeleder på turen er Arne Nørstebø, 488 87 929. 
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