
 

Til alle vandrere, stifinnere og ledere! 
 
Vi reiser på KANOTUR helga 03 - 05. juni.  
 
Mange av dere har ikke vært på kanotur før men vi er sikre på at 
dere vil like dere på kanotur. Kanotur er nemlig gøy! Vi kommer til 
å lære dere litt grunnleggende padling og vi har planlagt en tur hvor 
dere ikke skal slite dere ut. 
 
Når: 
Vandrere møter i Råde (se kart):    fredag 03. juni kl. 17.30  
Stifinnere møter i Råde (se kart):    lørdag 04. juni kl. 11.00 
Henting på samme sted:     søndag 05. juni kl. 15.00. 
 
Vandrerne setter ut kanoene i Vannsjø øst for Rygge flystasjon. Vi padler 2 -3 km ut til 
Åbboren eller Furuholmen som ligger i sundet mellom østre og vestre Vannsjø. Vi bygger 
huker, spiser og hygger oss. Lørdag henter vi stifinnerne på samme plassen der vi satte ut 
og padler og leker oss videre rundt i Vannsjø, og vi overnatter igjen på samme sted. 
Søndag padler vi tilbake til utgangspunktet. 
 
Mat: 
Lederne tar med felles kveldsmat på fredag og middag lørdag.  
Vandrerne tar med seg brødmat til 5 brødmåltider og drikke til hele helga. 
Stifinnerne tar med seg brødmat til 3 brødmåltider og drikke til hele helga. 
 
Ta med: 

 Sovepose og liggeunderlag 

 Regntøy 

 Ekstra klær, det kan sprute litt og 
regne litt 

 Komplett klesskift (hvis vi skulle 
kantre) 

 Varme klær  

 Bestikk og asjett, kopp 

 Speiderkniv 

 Solkrem 

 Badetøy 

 Seilervest hvis du har(vi har noen) 

 Joggesko el. til å padle i 

 Fiskeutstyr  

 Støvler/ sko til å ha på land 

 Ekstra plastikkposer

 
NB ! NB ! 
ALT MÅ PAKKES I TETTE PLASTIKKPOSER INNE I SEKKEN / BAGEN.  
Å legge bag, ryggsekk og lignende i en søppel sekk fungerer ikke. Det blir hull i 
sekken før kanoen er pakket. Pakk heller utstyret i søppelsekken inne i 
bagen/ryggsekken. 
 
Ta ikke med: 
Mobiltelefon, (har trolig ikke dekning) mp3, eller annet som ikke tåler vann.  
Gummistøvler kan vi ikke padle i. 
 
Pris 
Fre-søn kr 200,- / Lør-søn kr 100,- Overføres til konto 1121.65.27072 før turen. 
 
Kjøring 
Speiderne møter der vi starter å padle i Råde. Se kart 
Avtal med andre speidere og fyll opp biler slik at alle ikke behøver å kjøre begge veier! 
   
Er det noe dere lurer på er det bare å ringe Jon på 90525082. 
 
Speiderhilsen 
Jon & Co 


