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Årets pinseleir går til Velmunden / Fjorda. Det er et av Norges beste kanovann.  

Siden pinsen i år er sen er det fin badetemperatur i vannet og vi ser frem til en flott leir!! 

 

 

 

Aktiviteter: 

- Bygge leirplass 
- Bading og soling 
- Fiske  
- Bygge seilbåt av kanoer  

- vi bør også i år klare å 
bygge seilbåter som 
seiler mange kilometer! 

- Leirbål – alle patruljer 
må forberede 
underholdning. 

- Nattmanøver 
- Mye fritid der man kan padle rundt og utforske vannet. 
- De eldste ungdommene vil som vanlig kunne tilbringe en natt utenfor 

leiren. 
 

 

Ta med: 

- Vanlig leirutstyr inkl byttetøy + redningsvest. 
- Madrass og sovepose. 
- 300 kr. til mat 
- Den maten du trenger fredag kveld. Øvrig mat har vi med. Husk bestikk og tallerken.  
- Litt brus og godt om du trenger 
- Solkrem – huden din er neppe enda vant til 3 dager med strålende sol og vannlek!  

 

Tid og sted 

Vi reiser fra bussholdeplassen på Sætre fredag den 6. juni kl. 1630. Nøyaktig oppmøtetidspunkt avtales for den 

enkelte bil. Barna fordeles på biler på forhånd.  

Hjemkomst til Sætre ca. kl. 1330 på mandag den 9. juni. NB: Ved dårlig vær drar vi ned ettermiddagen på søndag. 

VI TRENGER SJÅFØRER! Om du ikke kan reise 1630 kan du gjerne kjøre litt senere på fredag. 

Foto: Jarsve Foto Studio 2009 
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Voksne 

Vi speiderledere har ansvar på turen, men vi vil gjerne 

ha med flere voksne. Bli gjerne med samme om du har 

speidererfaring eller ikke! Du kan velge å være med hele 

eller deler av leiren.  

PS: Vi har med motorbåt så voksne med 

prestasjonsangst kan slippe å padle.  

 

Veibeskrivelse: 

Områder ligger mellom Sperillen og Randsfjorden. Det er 

valgfritt hvilke side du kjører opp fra. Du kjører FV 47 

Ådalsvegen og tar av ved avkjøring til Fjorda (markert med sirkel).Ta deretter av i kryss til høyre 

ved bomvei (husk mynt) ved neste sirkel. Oppmøtested er markert med pil. 

 

 

 

 

 

 

Påmelding 

Påmelding snarest ved å sende mail til Lise på 

lise@chatwin-olsen.com  

Husk å si fra om foreldre kan kjøre, og om det er voksne (og eventuelt søsken) som kan bli 

med hele eller deler av leiren! 


