TERMINLISTE
VANDRERNE HØST 2018
Kontaktperson Tiril Sørensen på 90599635 eller tirilbs.96@gmail.com

NOVEMBER 2018
DATO

23.-25.

01
08
22

29

OPPMØTE
Kirkely

TIDSROM

Kirkely

1800-1900

Taxiholdeplassen i
Rensåsen

1800-1900

1800-190

Lønnstua

Kirkely

PROGRAM
Enhetsmøte
Orienteringsmerket
Orienteringsmerket
Gruppetur til
Lønnstua på
Saltfjellet

1800-1900

Brannvern

MERKNADER

ANSV.

Utemøte. Klær etter vær 
På speidermøtene 7. og 14.november skal vi lære å kunne orientere kartet ved hjelp av kompass,
via solen og via stjerner. Vi skal også vise at vi har forståelse for hva målestokken, ekvidistanse og
høydekurver betyr på et kart. Så skal vi prøve oss på å ta ut en kompasskurs via en post finne denne.
Vi skal også kunne minst 15 ulike karttegn og vi gjennomfører et O-løp i gruppa. Den 22.november
skal vi ta en orienteringsrunde i Rensåsen.

Hele gruppa drar på tur til Lønnsstua fra fredag til søndag. Info legges
ut på hjemmesiden i forkant av turen. Det blir også opptagelse av nye
speidere og utdeling av skjerf.
Avhengig av hvor mange påmeldte det blir, vil de eldste speiderne
muligens ligge i ovnsg
amme utenfor hytta.
Vi har omvisning på Brannstasjonen sammen med stifinnerne i gruppa og tar de punktene
på brannvernmerket som vi ikke fikk gjort den 21.november.

Gruppekontingent høst 2018/vår 2019
Den 15.november er fristen for å betale gruppekontingenten og denne betales direkte til speidergruppa. For høsten 2018/våren 2019 vil
kontingenten være 1.050 kroner (det gis søskenmoderasjon). Ytterligere informasjon legges ut på hjemmesiden i oktober.

Forbundskontingent høst 2018 og hele 2019
Nye medlemmer betaler halv forbundskontingent høsten 2018 og hel kontingent våren 2019 (for hele året 2019). De som også var speidere i
forrige sesong betaler forbundskontingent våren 2019. Forbundskontingenten dekker forsikring, program, medlemsblader m.m.

DESEMBER 2018
DATO

OPPMØTE

TIDSROM
1800-1900

06

Kirkely

13

Triangelhytta 1800-1900

PROGRAM
Brannvernmerket

Julemøte

MERKNADER

ANSV.

Vi skal kunne forklare hva som må til for at det skal bli ild. Fortelle om hva som kan stoppe eller
begrense ilden, og om hva som gjør at det brenner fortere (Branntrekanten). I tillegg skal vi
undersøke Kirkely og sjekke i forhold til rømningsveier, brannvernutstyr m.m. Vi skal også kunne
forhåndsreglene ved bruk av gassdrevne primuser og stormkjøkken med rødsprit, forklare ulike
slokkingsmetoder og vite når de skal brukes, forklare hvordan brann varsles der dere bor, vise
hvordan dere redder folk ut av brennende hus ved løping, bæring, sleping og nedfiring m.m.

Vi avslutter med julegrøtmøtet. Møtet finner sted oppe på Triangelhytta på Rønvikfjellet. Ta gjerne
på nisselue .

VB/AS

