
Invitasjon Ungdomstur Vinter 2018 
  

Når? Hvor? 

 

7.-9. Desember Dyrkolbotn, Lindås 
 

 
Hvem? 

 
Hva koster det? 

5.-10. Klasse 
+aspiranter 

Kr 650, settes inn på konto nr 
9615.10.77002  – merkes  
med navn, gruppe og  
«Ungdoms 2018».  
Betaling må skje før arrangementstart. 
 

Hva skjer? 
Vi arrangerer en koselig førjulstur for ungdommer i kretsen. Her satses det på hyttekos og mye moro. 
Vi kan friste med godsaker som nattkino, pepperkakebake-konkurranse, kakao i sofakroken, aking 
etterfulgt av snøballkrig og snømann-byggemesterskap. Det blir selvsagt også et fantastisk leirbål, 
eventyrstund for de minste, FESTMIDDAG og årets PF-ting i kretsen.   
 
Dette er en tur du nødig vil gå glipp av. Vandrernes julebord rett og slett! Ta med deg en venn eller 
tre! Kanskje du kjenner noen som vil teste ut hvordan det er å være speider. Ikke nøl med å ta dem 
med! Denne turen er bare gøy og kos.  Årets høydepunkt! 
 
Reise 
Oppmøte 16.00 på Bergen busstasjon perrong M fredag 7. desember. 
Vi er tilbake i Bergen ca. kl 18:20 på søndagen. 
 
Påmelding  
Påmelding skal skje gjennom https://kmspeider.hypersys.no. Påmeldinger som kommer på mail er 
ikke gyldige. Påmeldingsfristen er 26. november.  
Det er veldig viktig at det opplyses om spesielle dietter/allergier, eller andre ting som det er 
nødvendig at lederne vet om! I tillegg er det viktig at vi har riktig mobilnummer til pårørende.  
Hvis det er noen speidere som ønsker å reservere seg mot at bilder av dem legges ut på nettsidene 
og på kretsens facebook-side må dette også opplyses om.  
 
Mat 
Ta med 200g ferdig stekt kjøttdeig, brød og pålegg til 3 måltider, en kartong juice/melk. Litt digg til 
lørdagskvelden er lov! Det blir også mulighet for å kjøpe noe i kiosken.  
 
Hva trenger du å ha med 
Pakkeliste finner du på baksiden, det er lov å tenke litt selv også. 
 

Vi skal bo på en god og varm hytte hele helgen, men skal være ute en god del så gode uteklær må 
dere ha med. Innesko eller tøfler kan også være kjekt. Gulvflisene er kaldt om vinteren. 

 
Speiderhilsen fra Ung Aktiv Bjørgvin 

  

 

 

Var noe uklart? Da kan du 
kontakte:  
 
Benjamin Skare: 
97463652 
 
Morten Ormberg 
90158570 

https://kmspeider.hypersys.no/


 

 

Pakkeliste: 
• Speiderskjorte + sjal (skal være med) 

• Varm jakke,  

• Varm genser 

• Varme sokker   

• Vanntett bukse til utebruk 

• Gode sko 

• Ullundertøy 

• Ekstra sokker og undertøy!  

• Sovepose 

• Laken 

• Putetrekk 

• Ekstra klesskift  

• Kniv 

• Pepperkakeformer  

• Skrivesaker 

• Leirbålskappe 

• Innesko, gulvflisene er kalde om vinteren 

• Noe godt til lørdagskvelden er og kjekt, men dog valgfritt 

• (evt penger til kiosk) 

• Fire bæreposer og en bossekk 

• Toalettsaker (tannbørste, såpe, vaskefille, medisiner, evt. etter andre behov) 

• Badetøy og håndkle 

 

Kan også være kjekt:  

• Brett/kortspill 

 

 


