
Vintertur til Finnemarka  
15. -16. februar 2014. 

I år går turen til Flagervann nord for Glitre i Finnemarka. Vi går inn fra Sponevollen. Det er 
ca. 5 km å gå i løyper. 

Vi må ha foreldre til å kjøre til og fra Sponevollen.  

Overnatting i huk eller under åpen himmel. 

Pakkliste 

På kroppen: 

Ullundertøy og ullsokker  

Votter  

Lue  

Vindtett ytterlag  

Varm genser  

Gamasjer  

Ski/ Staver  

I sekken: 

 

Ikke trange skistøvler 

De som har kan ta med snøspade. 

NB har et par vinterposer til utlån hvis nødvendig 

OPPMØTE 

Bussterminalen på Sætre kl 0900 lørdag. Ta med 50 kr. for å dekke drikke og diverse.  

Henting ved Sponevollen søndag kl. 1300.  

Vi satser på å være tilbake til bussterminalen søndag kl. 1500. 

PÅMELDING 

Påmelding og hvem som kan kjøre til Håvard knurr15@gmail.com  innen tirsdag 11. 

februar. Uten foreldre som kjører blir det ingen tur! Skriv på hvor mange dere kan ha med i 

bilen og om dere kan hente eller levere. 

Helt skift ullundertøy  
 

Votter  

Varm Lue   

Varm genser/dunjakke eller lignende  

Tykke ullsokker til å sove i  

Varmt fottøy til å gå i leir med 
Eks. fotposer med filt, støvler med filt 

 

Sovepose vinter eller 2 stk 3 sesongs  

Liggeunderlag  

Termos med varm drikke  

  

Alt skal i sekken og må pakkes 

ordentlig. Ingen ting skal henge og 

dingle utenpå sekken. 

MAT: 

Alle skal ha med varm drikke på 

termos 

Matpakke til lørdag lunsj 

Lompemat som lært på speideren til 

middag lørdag og frokost søndag. 

Lompemat er store lomper med 

spekemat/kjøttpålegg og ost som er ferdig 

rullet sammen og pakket inn i 

aluminiumsfolie. Ta med minimum 9 stk. 

Snop i begrensa mengder! 

Vi tar med påfyll av varm drikke. 
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Kjørebeskrivelse 

For å komme til Sponevollen må en kjøre: 

Rv 35 til Geithus i Modum, ta av til RV144 Eikerveien til du kommer til Heggenveien. Etter 500 m 

sving til høyre og inn på Snoterudveien. Hold deg på Snoterudveien i ca. 1,0 km. Fortsett på 

Elgtjernsveien. Hold til høyre på Elgtjernsveien til du kommer til parkeringsplassen på Sponevollen. 

MERK dette er bom veg: 40 kr. 

Se for øvrig vedlagt utskrift fra google maps.  


