Semesterplan for
Oppdagerne våren 2021

Møtene begynner kl. 18:00 og
er ferdig kl. 19:30.
Ved møter på Kringen, må foresatte være
spesielt oppmerksomme på den mørke
parkeringsplassen. Oppstart foregår ute på
plassen bak.
Ved møter på Hvaltjern, er det viktig å rekke
helt frem til oppmøtestedet (Skauen) i tide og
tilsvarende ved avhentning. Vi liker ikke å ha
ventende småspeidere virrende rundt ved
vannet.

Vi legger vekt på å lære oss speiderkunnskaper.
Når man som speider har lært seg nytt, tilegner man seg merker.
Semestermerket tar man ved å møte opp og delta på mange
speidermøter ut over våren. Aktivitetsmerkene tar vi på de møtene de
forskjellige merkene er satt opp på semesterplanen. Legg merke til at
noen av aktivitetsmerkene arbeider vi med på flere møter. Dette
semesteret tar vi: Semestermerket Villmark og aktivitetsmerkene: Kniv,
Pionering og Orientering

Ta alltid med deg:
Godt humør, speiderskjerf, speiderskjorte om du har og klær du kan være ute og leke i. Vi er ute uansett vær.

Dato
19.01

Type møte
”Hjemmemøte” pga Corona

Oppmøtested
Se e-post

02.02
16.02

Vinterlek eller Bygge ly
Vinterlek eller Bygge ly

02.03

Aktivitetsmerket: Kniv

Kringen, hvis
ikke annet
oppgis
Kringen

16.03
13.04

Aktivitetsmerke: Pionering del 1
Aktivitetsmerke: Orientering, del 1 + litt
pionering
Kretskonkurranse
Aktivitetsmerke: Pionering del 2
Aktivitetsmerke: Orientering, del 2
Mikrokretsleir med overnatting i telt

lør 24.04
11.05
25.05
29.05 30.05
08.06

Sommeravslutning

Korona smittevern:
Vi holder oss oppdatert på myndighetenes pålegg
og råd om smittevern og følger disse.
Det forventes også at våre speidere følger disse
reglene.
Har du noen spørsmål, er det bare å kontakte en
leder for mer informasjon.

Ta med / diverse informasjon
Forbered dere på en tur ut i kveldingen.
Ta med lommelykt
Aktiviteten avhenger av føreforhold. Evt
tilleggsinformasjon kommer på e-post.
Ta med spikkekniv hvis du har. Den må
være i slire når den ikke brukes. Lederne
kan evt passe på kniven og vi har kniver
å låne bort.

Kringen
Hvaltjern
Påmelding og informasjon kommer
Hvaltjern
Hvaltjern
Trollheimen
Påmelding og informasjon kommer
leirsted,
Nannestad
Hvaltjern
Ta med kopp og gjerne familie -håper vi☺

Vår nettside: www.speider.net Her finner du oppdaterte
semesterplaner, litt om speidergruppa og nyttige lenker.
Facebook: www.facebook.com/fetsundspeider/

Oppdager-kontakt:
Eva Laamanen Horsfjord, eva@horsfjord.no, 92891029

