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Vedr patruljetur 20.-22.oktober 

 

 
 
Det er peff og ass som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av patruljetur. 

 

Dere må finne ut: 

• Skal vi reise på tur sammen med en annen patrulje? Jentene kan reise sammen og 

guttene kan reise sammen. Dere må ta initiativ til å avklare med de dere ønsker å reise 

på tur sammen med. 

• Skal turen vare en eller to netter? (Turen skal avsluttes med bøssebæring under årets 

TV-aksjon, oppmøte Tingberg kl.14.15. Husk speiderskjorte og skjerf) 

• Hvor skal dere reise? 

• Tidspunkt og sted for avreise og henting 

Dere er ansvarlige for å lage lapp til turen. Denne skrives ut og deles ut til alle i patruljen. 

Lappen må leveres ut på møte den 3.okt. Mal for turlapp finner dere på hjemmesiden under 

Kjekt å vite – pakkeliste/turinfo/uteliggerlogg. Turlappen og opplegg skal godkjennes av 

hjemmeleder og det er viktig at han også får en lapp. 

 

Fordi vi tar pioneringsmerke i høst, forventes det at dere bygger enten gapahuk eller 

presenningslavvo som dere skal sove i. Det er ok å bo i nærheten av en koie. 

 

Peff/ass har ansvar for opplegg og aktiviteter i løpet av turen. Her er det viktig at alle får bidra 

og at alle har ansvar for å gjennomføre noe. 

 

Peff/ass har også ansvar for meny og innkjøp av mat. Men oppgaven kan delegeres. Man bør 

beregne ca. kr 100 pr person pr døgn i mat. 

 

Peff/ass har også ansvar for at nødvendig utstyr blir med på turen, men alle bør være delaktige 

i dette. 

 

Hvis dere lurer på noe eller ønsker hjelp fra voksne, ta kontakt med Jørn Arild (mob 901 

23 010) som har ansvar og er hjemmeleder denne helga. 

 


