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Velkommen til
treningsleir helgen
8-10 september 2017

På årets treningsleir har vi fått låne speiderhytta til
Godeset speidergruppe, «Totembu» som ligger midt
på Lauvåskartet. Denne hytta vil være utgangspunkt
for de fleste øktene, og vil være hvor vi spiser middag
og overnatter.

Det vil være mange forskjellige opplegg i løpet av
helgen, men også god til til mat og sosialt.

Program
Fredag

Lørdag
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Søndag
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•

Velkommen kl. 18:00
Kveldsmat
Leker
Soving
Frokost
Treningsøkt
Bading
Lønsj
Leker / fri
Topptur
Middag
Fri
Soving

Vi vil ha opplegg på Lauvås og Eltravåg kartene. Begge
kartene er i 1:7500, men målestokken på oppleggene vil
variere. Ekvidistanse er 5m på begge kartene.

Utsnitt fra Lauvåskartet

Frokost
Treningsøkt
Pakking, rydding, vasking
Hjemreise 13:00

Adkomst til hytta

For å vite hvor mye mat som må handles inn og hvor
mye kart som må printes trenger vi å vite hvem som
blir med. Meld deg på i Eventor under klubbaktiviteter.
http://eventor.orientering.no/Activities/Show/2146

Det er ingen parkering ved vegen der vi går inn til hytta,
slik at de som kjører slipper av passasjerene ved stien
inn til Totembu, og parkerer ved Lauvåsvågen ca 25min
å gå opp igjen.
Se kartlenke for oversikt: https://goo.gl/JbCM23

For å se informasjon om speiderhytta:
http://www.godesetspeidergruppe.no/totembu

Felles grilling
Etter siste økt på lørdag vil det bli grilling i den store
Gapahuken ved Speiderhytta. Her er det plass til mange
under tak. Til grillingen er også de i klubben som ikke
blir med på leiren ellers invitert, men de må melde seg
på via samme lenke, men velge valget «Kun grilling».
De er selvfølgelig også invitert til å ta en økt før maten
med «Toppturen» Hvor kan du selv velge hvor mange
og hvilke topper du vil besøke.

Gapahuken ved Speiderhytta

Kart

Utsnitt fra Eltravågkartet
Begge terrengene er relativt tunge, men med lettløpte
områder. Det er lite stier i området, men godt med
ledelinjer slik at oppleggene er
tilpasset riktig nivå uavhengig
av utgangspunkt.
Treningsleieren inkludert mat er
gratis for alle klubbens
medlemmer.
Velkommen !

