
Kanotur Troppen høsten 2019 
 

Tid: Lørdag 12.oktober - søndag 13.oktober 

Sted: Fjorda, Gran kommune 

 

Kanotur for speidere i Tranby speidergruppe 5.-10.klasse. 

Oppmøte Hennummarka skole lørdag kl 08:30, retur samme sted ca. kl 16:00 søndag.  

Kjøretid: 2 timer (vi kjører via Hønefoss – Hallingby – Bjørneroa til Vestland kanoutleie). Noen 

foreldre må regne med å kjøre på lørdag og/eller hente på søndag. Gi beskjed om hvilken dag du kan 

kjøre ved påmelding. Husk å oppgi hvor mange speidere du har plass til (NB! Husk du må også ha 

plass til speidernes bagasje). 

Alle speidere må ta med egen mat og drikke. Matpakker eller brød/pålegg til 4 måltider, middag 

lørdag, litt lørdagsgodt, og nok drikkevann for hele turen. Vi tenner bål, så det blir mulighet for å 

grille/varme mat på bålet. 

Det blir ikke bruk av telt på turen. For å spare plass skal vi sove i gapahuker evt. i hengekøye for de 

som har det. 

Lederne tar med stormkjøkken, presenninger til gapahuk og kanoer. 

Vi oppfordrer til at mobiltlf blir hjemme. Om noen har med seg tlf, så vil vi ha mobilhotell og sette av 

tid der tlf kan brukes. 

 

 VIKTIG: Vi skal padle ut til overnattingsstedet så vi anbefaler å pakke i vanntette bagasje-

/pakkeposer, også soveposen. Bag med bare en søppelsekk rundt tåler nok litt regn, men det går fort 

hull i den, samt at innholdet blir vått om kanoen går rundt. Ha i så fall alle klær/sovepose i mange 

poser som du har inne i bagen. Det er lite plass i bilene og kanoene, så pakk fornuftig! 

 

Påmelding til tranbyspeider@live.com senest tirsdag 1.oktober. 

Turen forutsetter at vi får nok sjåfører til å levere/hente, og at vi har nok biler med tillhengerfeste til 

å dra kanohengerne. 

Hjemmeleder for turen er Aud Ingborg Børseth, tlf 934 62 393. 

 

Hilsen speiderlederne Tranby speidergruppe 

 

 

 



Pakkeliste (husk å merke alt utstyr) 

 

Flytevest 

Liggeunderlag for vinterbruk 

Sovepose  

Grevling og/eller jervenduk 

Hengekøye inkl opphengingstau (om du har) 

Fjellsko/gummistøvler 

Jogge-/tursko 

Regntøy/vind og vanntett jakke og bukse 

Varm ullgenser/fleecejakke 

Lue, bøff, hansker/votter 

Tøyskift 

Ullundertøy ekstra skift (trøye & stillongs) 

Ullundertøy til å sove i (trøye & stillongs) 

Sokker (ullsokker, flere skift) 

Undertøy 

Toalettsaker (tannkrem/tannbørste/deo/såpe/antibac osv.) 

Håndkle  

Medisiner du evt. trenger 

Toalettpapir 

Ørepropper og sovemaske 

Kopp/tallerken/bestikk 

Grillspyd  

Hodelykt 

Fiskestang og ekstra sluker (om du har) 

Speiderkniv  

Sitteunderlag 

Mat 

Drikkevann (og evt. saft, te/rett i koppen) 

Litt lørdagsgodt 

Kle på deg ullundertøy og ullsokker når du reiser. Da holder du varmen om du skulle være uheldig å velte i kano og bli våt. 

Vanntemperaturen i Fjorda er lav. 

 

Det kan bli kaldt på turen så når du pakker med deg klær tenk trelagsprinsippet; ull innerst, et mellomlag og et ytterlag. 

Mellomlag kan være en turbukse eller en treningsbukse, og ytterlaget kan være allværsbukse/regnbukse.  

Du må også ha med nok klær/sko til skift om du skulle velte i kano. 

 

Ha gjerne med gummistøvler, men pakk de i baggen/sekken. Av sikkerhetsgrunner bruker vi sko i kanoen. 

Bruk en lakenpose eller fleecepose inne i soveposen for å få en varmere sovepose.  
 


