
Til alle vandrere, stifinnere, rovere og ledere! 
 
Vi reiser på KANOTUR helga 25 - 27. mai.  
 
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: 
Vi møter på Oksenøya i Råde    fredag 25. mai kl. 18.00 
Henting på samme sted:     søndag 27. mai kl. 15.00. 
 
Vi setter ut kanoene på brua til Oksenøya i Råde. Vi padler ut til en plass som heter Sandå 
og som ligger på østsiden av Vannsjø. Vi rigger telt/ huker, spiser og hygger oss. Lørdag 
padler vi en tur oppover Hobølelva. Søndag padler vi tilbake til Oksenøya der vi pakker 
fellesutstyr og blir hentet. 
 
Mat: 
Vi tar med felles kveldsmat på fredag og middag lørdag.  
Speiderne tar med seg brødmat til 5 brødmåltider og drikke til hele helga. 
Vi har med kokeutstyr. 
 
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 plastposer
 
NB ! NB ! 
ALT MÅ PAKKES I TETTE PLASTPOSER 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. 
 
Mobiltelefon og annen elektronikk tas med på egen risiko. Må i så fall pakkes vanntett. 
 
Gummistøvler kan vi ikke padle i. 
 
Pris 
Egenandel, kr 200,- innbetales til konto 1121.65.27072 innen mandag 21.mai. Merk betaling 
med "speiderens navn, kanotur" 
 
Kjøring 
Speiderne møter og hentes på Oksenøya. 
   
Er det noe dere lurer på er det bare å ringe Jon på 90525082. 
 
Speiderhilsen 
Jon og Anders 

 


