
Rødbysætra Aktivitetssenter ligger i naturskjønne omgivelser midt 

på Hurumhalvøya. Sundbyveien 12, 3490 Klokkarstua. 

Oppmøte på Rødbysetra fredag 

kl. 18.00. Hentes på samme sted 

på søndag kl. 14.00.  

Hva skjer denne helgen: 

Fredag blir det rigging av leir, hvor alle patruljene lager sitt eget 

leirområde (det blir inspeksjon lørdag og søndag, og kåring av beste 

leirområde). Vi tenner felles grill og koser oss rundt bålet.  

På lørdag blir det rundløype hvor patruljene skal konkurrere mot 

hverandre i øksekasting, pil og bue, saging av tømmerstokk, 

førstemann til å slå ned spiker, bruskasseklatring, luftgevær, 

papirflykonkurranse, mm.  

Patruljene lager sin egen mat, hvordan lage mat til en hel patrulje på 

stormkjøkken? Leirbål på kvelden.  

Søndag blir mulighet for kanopadling og tur til Rødbykollen. 

Hvis det blir regn så har vi en stor lavvo, som rommer 100 mennesker

Hva må du ha med: 

Sovepose som er egnet for kalde netter 

Liggeunderlag 

Ulltøy 

Klær etter vær 

Votter/lue – det blir kalt om kvelden 

Toalettsaker 

Noe å spise av og med 

Grillmat til fredag kveld.  

Egen drikke 

Redningsvest 

Egen kniv 

Speiderskjerf 

Hva må patruljen ha med: 

Dette skal vi planlegge sammen på troppsmøtet 

tirsdag 13.09 

- Mat til frokost, lunsj og middag på 

lørdag. 

- Mat til frokost og lunsj på søndag.  

- Drikke for en helg. Det er vann på 

området.  

- Vær kreative og lag noe godt til alle 

måltider.  

- Telt 

- Stormkjøkken  

- Plan og utstyr for hygiene, oppvask, 

søppel, brannsikkerhet 

- Patruljesærpreg

 

 

 

 

 

Pris: 120 kr. pr. pers tas med i en konvolutt med navn på. I tillegg må 

patruljene spleise på mat.  

Påmelding til elisabeth.solheim@hotmail.com innen mandag 12. 

september. Mobilnummer 41850240 hvis du har spørsmål. 

mailto:elisabeth.solheim@hotmail.com


Veibeskrivelse: Fra Klokkarstua mot Tofte/Holmsbu. Etter bensinstasjonen på Klokkarstua 

kommer det to lange sletter (ca 2km). Når man får Hurum Mølle på høyre hånd, er det skiltet 

inn til venstre mot Rødbysætra. Følg veien ca. 3km. 

 Eller fra Sætre mot Filtvet. Kjør gjennom Filtvet og forbi skolen. Når bakkene starter nedover 

mot Tofte, sving til høyre ved den gamle vingården (inn Røedsjordet) og ta til venstre i første 

kryss. Følg så veien ca. 4 km. 

 

 

 

 


