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Fredag: 
Fredag kom det opp noen ledere, flokkbarn og troppbarn som hadde kjørt i 2 timer 
og lenger. Nina, Tiril, Eskil, Sigurd, Julie, Tom og Sabira som var de første som kom 
opp, fikk dagens første problem før vi var på hytta. Det var bare is ned bakken til 
hytta! Det var nesten så det var polert nedover. Vi kom oss ned, selvom det var 
glatt. Etterpå gikk vi inn og ble kjent med hytta. Så tente vi bål i ovnen. Da fikk vi 
advarsel av brannalarmen og fikk vi fikk nesten ikke skrudd den av. Så lagde vi 
kjempegod taco og flere av de voksene og barna kom. Etter dette hadde 
kjempesnille Kåre vært så grei og lage i stand så vi fikk se på film i peisestua! Det var 
kjempe koselig. Så fikk vi i tillegg potetgull og brus! Så gikk alle å la seg klokken 
23:30. Det var en lang men hyggelig kveld.



Lørdag: 
På lørdag sto vi opp å lagde og spiste frokost. Så gjorde vi klart 
til holympiaden. Etterhvert ankom de fra flokken som fikk 
servert tomatsuppe med egg og makaroni. Så ble det delt inn i 
lag til holympiaden og så startet det. Det var veldig vellykket 
og vi hadde mange aktiviteter blandet annet: 
Luftgeværskiskyting, kunstløp, hinderløype, slalom, 
firemannski og langrenn. Vi hadde laget flagg og og tent 
Holympiade ilden til premieutdelingen. Vinnerene var Nicolay, 
Tomas, August og Edvart. De fikk utdelt pokal og sjokolade 
medalje. Etter holympiaden fikk alle sammen hjemmelagde 
boller og kakao med krem. Det var kjempekos! Etterpå gikk vi 
inn å lagde hjemmelagde kjøttkaker med potetstappe og 
grønnsaker til middag.



Senere på lørdagen:  
Senere på lørdagen ble det satt opp et 16 manns telt med vedfyring. Etterpå var det 
skott og vikig for alle som hadde lyst og et koselig leirbål med leker, kos og sang. Etterpå 
gikk vi til sengs. Ute i teltet sov det noen fra troppen, en tøff gutt fra flokken og 3 
voksene. Tidligere på dagen hadde det vært sol å varmt så vi tenkte det ikke ble så ille 
men utover natten ble det hele - 16 grader! Noen måtte gå inn fordi de var så kalde 
mens andre lå og skalv. Husk at dette var frivillig. 



Søndag:  
På søndag sto vi for siste gang denne turen opp for å spise frokost. I dag var det 
Valentines day❤  så vi fikk sjokolade hjerter og det var tent hjerte lys. Det var kjempe 
koselig! Senere hadde vi isfiske nede på tjernet ved hytta. Det var veldig gøy!! Det var 
flere som fikk fisk. Når man var ferdig gikk man opp og fikk lage ostesmørbrød eller 
pannebrød. Pannebrøet lagde alle sammen med litt instruksjon. De påsto at det var 
kjempegodt og det er godt å høre (oppskrift lenger bak i boka). Så hjalp alle sammen 
med å pakke sammen også dro vi hjem.  
 
Gratulerer til Taralynn som fikk den største fisken og vant et isfiske sett!🎉



Oppskrift på 
pannebrød: 
1 dl hvetemel 
1 dl grovt mel 
1 pose 
1/2 ss salt 
1 1/2 dl vann 
 
Instruksjon:  
Bland alt det tørre i 
posen  
å tilsett vannet. 
Bland litt og 
Stek det i en 
stekepanne.  
Velbekomme 

Tusen takk for en 
kjempehyggelig 
gruppetur og 
tusen takk til 
arrangøren Nina 
Thorvaldsen 
(flokkleder) og 
Bjørn Kristian 
Leitås, og alle som 
har vært med og 
hjelpe til blant 
annet Tiril, Sigurd 
og Storm som har 
vært med å 
planlegge. Håper 
dere blir med til 
neste år også. 
Speiderhilsen fra 
alle oss#


