Semesterplan for
Oppdagerne.
Våren 2022
Hvis ikke annet er angitt, begynner møtet kl. 18:00 og er ferdig kl. 19:30.
Speidersemesteret er planlagt med mest mulig uteaktivitet for å kunne gjennomføres på tross av pandemien som raser.
Vi tar smittevern svert alvorlig og følger nasjonale og lokale forskrifter. Vi holder foresatte oppdatert via epost om vi må
avlyse eller endre på planer underveis.
Når vi møtes på Kringen, er det viktig at foresatte tar ansvar på parkeringsplassen. Der er det ganske uoversiktlig ved levering og henting.
Vi samler oppdagerne på plattingen foran Kringen 1 når møtet vårt er slutt; kom og hent her er du snill, så blir det trygt for alle.
Ved møter på Hvaltjern er det viktig å legge inn tidsmargin til å gå fra parkeringsplassen og helt frem til oppmøte- og hentested ved Skauen.

Ta alltid med godt humør, speiderskjerf, speiderskjorte om du har
og ta på klær du kan være ute og leke i.
Du trenger ikke annet utstyr. TIPS: Gå på do rett før du drar på speidermøte
Dato
18.01

Type møte
Oppstart og intro til semestermerket Nysgjerrig

Møtested
Kringen

1.02

Aktivitetsmerket: Snø

15.02
1.03
15.03
29.03

Felles vintermøte felles for alle enheter
Aktivitetsmerket: Flagg
Aktivitetsmerket: Førstehjelp
Lek i mørket

Oppmøtested
kommer på epost
Dulpemyra
Kringen
Kringen
Kringen

19.04
23.04
26.04

Aktivitetsmerket: Eksperiment
Speidernes dag
St Georgsmanøvre felles for alle enheter
Kretskonkurranse
Mini-kretsleir
Aktivitetsmerket: Orientering
Aktivitetsmerket: Tre
Sommeravslutning

7.- 8.05
10.05
24.05
7.06

Kringen
Et sted i Fetsund
Hvaltjern
Trollheimen
Hvaltjern
Hvaltjern
Hvaltjern

Ta med / diverse informasjon
Vi er ute. Husk refleksvest og noe å ake på, hvis du
har. Ta gjerne med en venn som går i 1. eller 2. klasse.

Skøyter og hjelm. Mer informasjon kommer.
Utemøte
Utemøte
Utemøte. Ta på refleksvest hvis du har og lommelykt
som du lett kan skru av og på.
Utemøte
Mer informasjon kommer
Mer informasjon kommer.
Vi overnatter i telt, mer informasjon kommer
Ta gjerne med familie ☺

Merker:

Oppdagerlederne: Eva Laamanen Horsfjord, Vera Elvnes og Julie Sommerlade Nordli samt roverne Jan Henrik, Håkon og Tiril
Kontakt: eva.laamanen@horsfjord.no tlf 92891029
Vår nettside: www.speider.net Her finner du oppdaterte semesterplaner, litt om speidergruppa og nyttige lenker. Spør en av speiderlederne om du
lurer på noe.

