
Camp Håøya - Pinsetur 
Håøya i Oslofjorden | Troppstur | 13. - 15. mai 2016 

 

Pinseturen går i år til Håøya, nærmere bestemt Håøybukta. Der har vi 

leid to små kystledhytter, men du må basere deg på å bo ute i telt.  

 

Vi padler med kanoer fra Seilerhytta i Sætre over til Tåjebukta (evt. 

Dragsund, dette avhenger av vær) på Håøya. Så må kanoene og 

bagasje bæres/trilles over øya til Håøybukta på andre siden av øya. 

Sjøspeiderne seiler rundt øya. 

Av aktiviteter blir det mulighet for bading, volleyball, kanopadling, 

garnfiske, tur til hule, tur over til Oscarsborg, spøkelseshistorier, to 

nattkinoer hver kveld (en for alle, og en med 15 årsgrense), mm.  

Det blir hinderløype, hvilket lag tar seg raskest gjennom løypa?         

På lørdag blir det grilling av helt lam.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Det er fint om noen foreldre kan hjelpe oss med transporten over 

både fredag og lørdag. Planen er at vi skal padle over til Håøya, men 

vi har mye utstyr og trenger følgebåter underveis. Send Elisabeth en 

mail hvis du kan være behjelpelig med dette.  

 

For tropp (og rovere) 
Oppmøte: Fredag 13.05.16, kl. 16.30 

 

Sted: Seilerhytta i Sætre 

 

Tilbake: Samme sted søndag kl. 17.00 

 

Pris: 300 kr. pr. pers.  

 

Betaling: På forhånd til Sætre speidergruppe  

V/ Tor Knudsen 

Grytnesveien 3 

3475 Sætre 

Kontonr: 2240.20.87777 

Merk betalingen med barnets navn. 

 

Ta med:  

Egen grillmat til fredag, vi holder griller. 

Ellers får du all mat i løpet av helgen. 

Ta evt. med noe godteri hvis du trenger. 

Energidrikk ønsker vi ikke på våre turer. 

 

Annet: 

Redningsvest  

Sovepose 

Liggeunderlag 

Hodelykt 

Kniv 

Kopp, bestikk og servise 

Drikkeflaske  

Klær for en helg ute, uansett vær 

Toalettsaker 

Badetøy for de tøffeste 

 

Selv om det er midten av mai så blir det kaldt på 

kveld og natt, så ta med varmt tøy (ulltøy/fleec, 

vanter (leirbålskappen er god og varm) 

 

Bagasjen må pakkes vanntett og systematisk så 

det er lett å finne frem. La speideren pakke selv. 

Pakk i sekk for bagasjen må bæres et lite stykke 

 

Påmelding:  

Innen 08. mai til 

elisabeth.solheim@hotmail.com  

For spørsmål ta kontakt med Elisabeth på mail 

eller telefon 41850240 
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