Stifinnertur til Midtholmen
29. – 30. oktober 2016
Velkommen til stifinnertur til
Midtholmen! Her kommer litt info
om oppmøtested, turen, pakkeliste
og påmelding. Vi har fått med oss et
par foreldre til å hjelpe oss på turen,
så det er supert. Det ligger derfor til
rette for en flott helg.

Oppmøte:
Kl. 10.00 lørdag 29. oktober på
Ormøykaien. Se kart på neste side.
Fra Ormøykaien tar vi båt, som følger med
leirstedet, over til Midtholmen. Derfor er
det viktig at alle har med seg
redningsvester.

Ta med:











Sovepose – og pute
Fullt klesskift
Varmt tøy: ullundertøy, varm genser,
lue og votter
Regntøy og vanntett fottøy
Toalettsaker (tannkost, tannkrem,
såpe, håndkle)
Nattøy/pysjamas & kosedyr
Speiderskjerf og -skjorte (dersom du
har)
Redningsvest – gi beskjed hvis du
ikke har så skal vi fikse noe
Speiderkniv, fiskestang, håv og/eller
lommelykt – hvis du har
Snop/snacks som du liker, maks. 30
kroner. (All annen mat blir kjøpt inn
felles.)

Overnatting blir innendørs i huset eller
annekset.

Hjemreise:
Deltakerne hentes på Ormøykaien søndag
30. oktober kl. 15.00.

Påmelding:
Påmelding gjøres ved å sende en
tekstmelding til 906 44 352 eller e-post til
oleg@robin.no.
Husk å gi beskjed dersom det er ting vi må
ta hensyn til når det gjelder mat, allergier
og liknende.

Pris: Kr. 200,Beløpet overføres til speidergruppens
konto 3201.08.91115 helst før turen.
Prisen dekker leie av leirsted, mat og litt
materiell til aktiviteter.
Program:
Midtholmen er en fantastisk plass hvor vi
kan boltre oss. Vi skal være mye ute og
selvsagt gjøre kjekke ting ved sjøen. Hvis
været ikke er for surt, tar vi nok noen
roturer også. Ellers skal vi ta noen flere
aktivitetsmerker, brenne bål, spise god
mat og ha det kjekt sammen.
Kontaktpersoner:
Dersom det skulle være nødvendig å
kontakte oss i løpet av turen, kan foresatte
ringe en av oss ledere: Ragnhild:
943 20 767, Inghild: 952 26 422, Guttorm:
469 20 535 eller Ole: 906 44 352
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Ormøysundet

Oppmøte og
henting her!
Parkering
Midtholmen
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