
Askim Speidergruppe 
 Eventyrlig Speiding i 100 år 

Aspiranttur 2017  04.11 – 05.11  
Til 100års jubileumet vårt fikk vi hundre overnattinger på Gaupesteinshytta av Tomter speider-
gruppe. Det skal vi benyttte oss av denne helgen. 

Oppmøte: Parkeringen Unaas lørdag 04.11 kl 12:00 

Hjemreise: Fra samme sted søndag 05.11 kl 12.00 

Kart: Finnes på www.askimspeidergruppe.no 

Hva trenger vi å ha med?: Se egen pakkeliste på side 2 

Legg spesielt merke til: 

 Alle speidere har med seg liten matpakke til turen opp til hytten på lørdag.  

 I tillegg til egen drikke  til turen opp må alle ha med 1,5 liter vann til fells bruk 

 Pakk i ryggsekk, det er ca 3 –4 km å gå hver vei—i skog. Husk å ha litt plass til fellesutstyr  

 Alle aspiranter har med seg ferdig pakket sekk på møtet 2. nov, her går vi igjennom sekker 
og pakning for å se at alt er okay.  

Pris: Kr 100,- pr.speider, som dekker middag og godis på lørdag kveld og frokost søndag. Betales 
til konto 1100 30 33076 (merk med speiderens navn og «Aspirant tur 2017») innen 3. November.  

Spørsmål: Rettes til Øystein på oystein@askimspeidergruppe.no 

Påmelding: Snarest  og innen 02.11.17 kl 22.00 via websidene våre 

 



Askim Speidergruppe 
 Eventyrlig Speiding i 100 år 

Pakkeliste aspiranttur 2017  04.11 – 05.11 
 Undertøy, sokker 
 Ullsokker 
 Ullundertøy/stillongs (kan være godt å ha hele året, kan soves i) 
 T-skjorte 
 Ekstra genser / Ullgenser (det blir kjølig på kvelden) 
 Jakke 
 Bukse 
 Votter/vanter, lue, skjerf 
 Regntøy 
 Nattøy 
 Innesko / tykke sokker 
 Gummi- eller fjellstøvler 
 Sovepose og liggeunderlag —vi skal sove inne 
 Toalettsaker: Tannbørste, tannkrem osv 
 Spisesett: Flat og dyp tallerken, bestikk (skje, kniv, gaffel), kopp 
 Liten matboks (Matpakke på Lørdag) 
 Medisiner du tar 
 Kniv i belte 
 Lommelykt eller hodelykt m/batterier 
 Full drikkeflaske som kan etterfylles 
 1,5 liter vann til felles bruk 


