
Tur til Hvaler 08.-09.november 

Vi drar på overnattingstur til Hvaler fra fredag til lørdag.  

Meld deg på senest onsdag 05.november!!! 

Her er det du trenger å vite.... 

Påmelding senest 05.november: 

Send sms til 2077 med tekst; GRESSVIK TROPP TREDALEN NAVNET DITT 

Hit skal vi: 

Tredalen speidersenter 

Det koster litt: 

Egenandel på kr 200,- pr person betales til konto 1121.65.27072 innen torsdag 07.november. Merk 

med speiderens navn+Tredalen. 

Dette får du: 

Middag fredag kveld. Frokost og lunsj på lørdag. Overnatting i hovedhuset på Tredalen. 

Dette må du pakke i en sekk du kan bære noen hundre meter: 

Sovepose, evt pute, stretch-laken 

Toalettsaker og håndkle 

Inne- og uteklær. Sjekk værmelding 

Lommelykt eller hodelykt  

Raggsokker eller tøfler til innebruk 

Gjerne en kortstokk, et lite spill eller noe... 

Litt godteri og en brus kanskje...? 

Tallerken, kopp, bestikk 

NB! Badetøy (badetøy, håndkle og dusjsåpe) i egen bag. Vi skal bade (begynne på livreddingsmerket) 

på Gressvik ungdomsskole på lørdag. 

 

Vi skal ikke være lenge borte, og vi skal sove inne og være mest inne fredag kveld, så du trenger ikke 

å pakke for en "ekspedisjon" :-) 

Reise/kjøring til Hvaler: 

Vi møter på Gressvik menighetssenter kl 17.30 på fredagen. 

Vi returnerer fra Tredalen på lørdag, ca 14.30 og drar til Gressvik ungdomsskole for å bade, teste litt 

svømmeferdigheter og lære litt om livredning (15.00-17.00). Gi beskjed til en leder ved ankomst 

dersom det er noe spesielt (svømmeferdigheter f.eks) vi skal følge spesielt med på. 

Det vil være flere ledere tilstede. Noen av dem med godkjent livredningskurs. 

Henting på Gressvik ungdomsskole kl 17.00. 

Kanskje vi vil trenge hjelp fra noen av foreldrene til å kjøre til Tredalen og noen til å hente på lørdag, 

men det satser vi på at vi løser ved oppmøte. "Vær beredt :-)" 

 

https://www.google.no/maps/place/Tredalen+Speidersenter/@59.1012064,10.9238078,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46441e9f7e6fae77:0x1f85f74f5a791468!8m2!3d59.1012064!4d10.9259965
https://www.google.no/maps/place/Tredalen+Speidersenter/@59.1012064,10.9238078,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46441e9f7e6fae77:0x1f85f74f5a791468!8m2!3d59.1012064!4d10.9259965


Oppfordring: 

Bli med på tur! Det er da vi blir litt bedre kjent. Turliv er speiding :-) 

-- 

Spørsmål? 

Send mail, sms eller ring Anders. 

mobil: 90111117 / epost: abg@bright.no 

 


