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Vel møtt til en skikkelig naturopplevelse med patruljen din!                                                                                                       

Back to basics betyr enkelt friluftsliv, å kunne klare og stole på seg selv                                                                              

og din patruljes ferdigheter, uten gass, telt, mobil og moderne hjelpemidler. 

Back til basics er å finne glede i å nyte en bålkokt kopp med kakao og te                                                                         

sammen med gode venner og over hundre andre speidere når aftenen                                                                        

senker seg og dere har det godt og varmt i gapahuken deres!  

Påmeldingsfrist 12.april: SEND SMS til 2077 med meldingen GRESSVIK TROPP KBK NAVNET DITT 

DU tar på deg og pakker i sekken - i ryggsekk som skal BÆRES et stykke: 

• Ytterklær etter vær, speiderskjorte og speiderskjerf   

• Utesko etter været! 

• Undertøy og sokker i ullblanding + ekstra skift 

• Fleecejakke eller tynn varmejakke 

• Sovepose og underlag, gjerne også et ullpledd 

• Asjett, bestikk og turkopp 

• En toalettrull i pose, toalettsaker og et lite håndkle 

• Kniv, belte og hodelykt/lommelykt 

• Litt godteri og oppfylt drikkeflaske 

• Te / kakao, som Rett i koppen 

• Turstav – som du har laget på forhånd 

• Egne medisiner, si fra til din troppsleder hvis du trenger hjelp til å huske og oppbevare disse. 

• Du må regne med å få plass til en ting eller to fra fellesutstyret i sekken din 

Mat: Matpakke til lørdag lunsj og søndag frokost og lunsj og litt drikke. Men ikke masse brus for det er tungt 

å bære. Det finnes mer vann der vi er. Litt sjokolade og nøtter e.l. er lurt å ha på lur.  

Lørdag kveld får dere hamburgere med tilbehør. 

Oppmøte lørdag kl. 1200 i Kortbølgen, adresse Habornveien 53, Gamle Fredrikstad hvor konkurransen 

starter. Etter dette starter et 2-3 kilometers patruljeorienteringskonkurranse, hvor deltakerne har med seg 

sin oppakning for helgen underveis. OBS: Pakk så lett som mulig! Tynne ullplagg (flere lag er lurt) og lett 

regntøy osv… 

Antrekk: På deg har du ytterklær og fottøy etter vær, din egen vandrestav (som vi skal lage 

før denne helgen), speiderskjorte og speiderskjerf. Bæring i poser og bag godtas ikke, dette 

er speiding! Mangler du tursekk eller annet utstyr, ta det opp med din leder på forhånd. 

Lederne har mobilnummer til dem hjemme ved behov. Det er mobilfri konkurranse. Legg 

helst mobilen hjemme. Hvis ikke så tar lederne vare på den under konkurransen. Patruljen 

overnatter i gapahuk. Ingen værforbehold. 

Henting søndag kl. 1400 ved Gansrødstua adresse Gansrød 6, tidligere Gansrød skytefelt, følg Turveien helt 

ned etter avkjørsel fra Torsnesveien / Habornveien, hvor det er mulig å parkere og se avslutningen kl. 1315 

på Pernes, kun 1,1 km gange gjennom skogen. Alle deltakere får et merke som et minne.   

Vaffelsøndag Det vil være salg av kaffe, vafler, mineralvann og pølser til en billig penge 

ved Perneshytta fra kl. 11 – 14. Her vil en del av inntektene gå til Speider-aksjonen. Det er 

tradisjonelt mange andre mennesker på en vårdag i dette området.  

Det vil bli fotografering av patruljene under konkurranseelementene, portretter avtales. 

De tre beste patruljene er kvalifisert til årets NM i speiding 15. – 17. juni i Vestfold.  


