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Dette er første versjon av terminlisten for troppen våren 2018, det vil nok skje endringer i løpet av våren. Følg alltid 
med på våre hjemmesider for oppdateringer og endringer i forkant av hvert møte og turer. Det skjer som vanlig mye 
i løpet av våren—sjekk side 2 for mer info om våren. Her finner du også hvem som er kontaktleder for de forskjellige 
patruljene. 
 
NB! I januar pusser vi opp 2. etg på speiderhuset, så da kan vi ikke ha vanlige møter på huset. Sjekk web for info om 
hvor du skal møte.  

Dato Dag Tid Møte Sted 

14/01 søndag 10:30-13:30 Oppstartsmøte - sjekk web Sjekk web 
18/01 torsdag 18:30-20:30 Patruljemøte Sjekk web 
25/01 torsdag 18:30-20:30 Patruljemøte Sjekk web 
27/01 lørdag 11:00-18:59 C4K Sjekk web 
01/02 torsdag 18:30-20:30 Patruljemøte Speiderhuset 
03/02 lørdag Sjekk web Kretsting Halden 
08/02 torsdag 18:30-20:30 Troppsmøte "Det brenner" Speiderhuset 
15/02 torsdag 18:30-20:30 Patruljemøte Speiderhuset 
22/02 torsdag   Vinterferie Ikke møte 
01/03 torsdag 18:30-20:30 Patruljemøte Speiderhuset 
08/03 torsdag 18:30-20:30 Patruljemøte Speiderhuset 
10/03-11/03 lørdag-søndag Sjekk web Vintertur med Tomter og Spydeberg Unaasmarka 
15/03 torsdag 18:30-20:30 Troppsmøte "Speiderhistore mm"   
16/03-18/03 fredag-søndag Sjekk web 13-16 tur Sjekk ook.no 
16/03-18/03 fredag-søndag Sjekk web Opptakstur Skrabberud 
22/03 torsdag 18:30-20:30 Patruljemøte Speiderhuset 
29/03 torsdag   Påske  Ikke møte 
05/04 torsdag 18:30-20:30 Patruljemøte (trene til kk) Speiderhuset 
06/04-08/04 fredag-søndag Sjekk web Peff 2 Kurs Unaasmarka 
12/04 torsdag 18:30-20:30 Troppsmøte «Speideraksjonen» Speiderhuset 
19/04 torsdag 18:30-20:30 Patruljemøte (trene til kk) Speiderhuset 
22/04 søndag Sjekk web st. Georgsdagen Kirken 
26/04 torsdag 18:30-20:30 Pakke og gjøre klart til KK Speiderhuset 
27/04-29/04 fredag-søndag Sjekk web Kretskonkurranse Tropp Sarpsborg 
03/05 torsdag 18:30-20:30 Troppsmøte "Kart, Kompass og GPS" Kirken 
10/05 torsdag   Kristi himmelfartsdag  Ikke møte 
17/05 torsdag Sjekk web Flaggheis, Flaggborg, Borgertog Sjekk web 
19/05-21/05 lørdag-mandag Sjekk web #kanonpinse I en kano 
24/05 torsdag 18:30-21:00 Troppsmøte "Samarbeide" Sjekk web 
25/05-27/05 fredag-søndag Sjekk web NP5K Danmark 
31/05 torsdag 18:30-21:00 Klatring og Zipline Romsåsen 
07/06 torsdag 18:30-20:00 Sommeravslutning Sjekk web 

15/06-17/06 fredag-søndag Sjekk web NM i Speiding Vestfold 

06/08-11/08 mandag-lørdag Sjekk web Sommerleiren 2018 Sjekk web 
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Som vanlig så er det mange tilbud fra Askim speidergruppe i vårterminen. Vi ser at det kan være vanskelig å få tid til 
å være med på alle turer, derfor har vi merket ut de turene vi ser på som viktigst å prioritere med fet skrift. 

Her følger også litt forklaringer på hva noen av våre faste turer / arrangementene er. 

C4K/ Cyber 4-kamp: Konkurranse der vi møter våre Nordiske vennskapsbyer på Internett. Vi konkurrerer i 4 
forskjellige som blir lagt tilgjengelig nærmere oppstartdatoen. Alle spørsmål er på engelsk for å likestille alle land 
og språk. De to beste patruljene fra Askim konkurrerer om vandrepremien under NP5K i mai. For å kunne være med 
på NP5K så må man være med patruljen sin denne dagen. Det må også være minst 3 personer i en patruljen for at 
den skal kunne delta i konkurransene. 

Opptakstur: En tur hvor de som ikke er tatt opp i troppen—de med blått skjerf—blir tatt opp i troppen. Dette er en av 
de få gangene i løpet av året vi gjør dette, så derfor er det ekstra viktig for aspiranter å være med.  Vi bor på hytte og 
finner på mye gøy og spiser god mat.  

Kretskonkurranse:  En konkurranse for alle troppsspeidere i Øste Østfold Krets. De konkurrer patruljevis i  
forskjellige speiderakitviteter og blir målt på blant annet samarbeid og kunnskap. Dette er et sted for speiderne å 
vise hva de kan, samtidig som de møte mange andre speidere fra kretsen. De 3 beste patruljene (av ca 35) i Østre 
Østfold går videre til NM i speiding. Patruljene kan ikke motta hjelp fra lederne sine under konkurransen og de  
planlegger mat og utstyr selv. 

Patruljetur: En tur som patruljen planlegger og gjennomfører alene. Kontaktlederen for patruljen har god oversikt 
og hvor og hva patruljen gjør og i noen tilfeller blir lederen med på turen. Dette er etter vår erfaring de beste turene 
man kan dra på, det er her ferdigheter prøves ut og erfaring og minner skapes. 

Vi vil også minne på at det er mulig å være med som foreldre på turene våre—f.eks. #kanonpinse. Dette er en meget 
god mulighet for å se hva speiderne gjør på turer, få gode naturopplevelser og for oss ledere å bli bedre kjent med 
dere. 

Kontaktinfo: 
 

Øystein Bøhler, tlf 91550554, oystein@askimspeidergruppe.no, troppsleder, kontaktleder for Ulv 
Torunn Matre, tlf: 909 69 668 torunn@askimspeidergruppe.no, troppsasisstent, kontaktleder for Gaupe 
Kenneth Horner, tlf: 917 96 166 kenneth@askimspeidergruppe.no, troppsassistent, kontaktleder for Ørn 
Bjørnar Karlsen, tlf: 91786442, bjornar@askimspeidergruppe.no, troppsassistent, kontaktleder for Rev 
Marianne Wiker Stensland, tlf 93671159, marianne@askimspeidergruppe.no, troppsassisent, kontaktleder for Rev 

 

Webside: www.askimspeidegruppe.no 
Instagram og twitter:  @askimspeidergruppe 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/askimspeidergruppe 


