Kanotur til Lutsi
2. – 5. juni 2017
I år har vi tidlig gruppetur og det blir
verken leir eller tur i løpet av sommerferien. Derfor benytter vi anledningen til
å dra på kanotur til Lutsivassdraget i
pinsen; fredag til mandag.
Turen blir for guttene i vandrertroppen
og for de stifinnerguttene som skal
begynne i vandrertroppen til høsten,
dvs. gutter som nå går i fjerde klasse.
Ta med:
 Sovepose
 Liggeunderlag
 To fulle klesskift
 Varmt tøy
 Regntøy og vanntett fottøy
 Toalettsaker (tannkost, tannkrem,
såpe, håndkle)
 Kopp, tallerken og bestikk (husk å
merke med navn!)
 Nattøy
 Speiderskjerf og -skjorte (dersom du
har)
 Redningsvest (hvis du har)
 Speiderkniv – hvis du har
 Lommelykt
 Badebukse, skyggelue og solkrem
 Kosedyr – hvis du vil
All mat blir kjøpt inn felles.

Bekkefaret KFUK-KFUM-speidere
Bankkonto: 3201.08.91115

Oppmøte:
Oppmøte blir på Alsvik natursenter kl.
18.00 fredag 2. juni.
Avreise:
Deltakerne hentes på Alsvik natursenter
kl. 15.00 mandag 5. juni.
Hvis noen sliter med transport – prøv å ta
kontakt med andre speidere for
samkjøring.
Påmelding:
Ingen får lov til å komme til Alsvik uten å
være påmeldt. Påmelding gjøres ved å
sende en tekstmelding til 906 44 352 eller
e-post til oleg@robin.no.

Påmeldingsfrist er 30. mai!
Pris: Kr. 400,Beløpet overføres med Vipps (nr. 99010)
eller til speidergruppens konto
3201.08.91115.
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Felles informasjon:
Det er lurt å pakke alt utstyret i sekken. Da blir det
enklere å få med seg. Du kan gjerne få hjelp til å finne
frem tingene du skal ha med, men putt selv tingene
ned i sekken. Da vet du hvor tingene ligger. Siden vi
skal padle i kano, er det lurt å pakke alt som helst skal
være tørt i plastposer. Dette gjelder særlig klær og
sovepose.
Husk å merke det du tar med deg med navn.
På turen skal speiderne lære masse om det å padle i
kano, slå leir, lage mat på bål, overnatte under
presenning og turhygiene. I tillegg blir det selvsagt lek,
moro og leirbål.
Lederne vil ha mobiltelefon og kan kontaktes ved
behov:
Vandrerleder Hans Marius: 976 39 330
Gruppeleder Ole: 906 44 352
Hjemmeleder Rolf Marthin: 907 45 674

Om Lutsivassdraget og planlagt
rute
Lutsivassdraget består av flere vann
som henger sammen slik at det går an
å padle helt fra Svilandsåna til Liavatnet. Med litt bæring går det an å
komme helt til Ims. Dette vassdraget
er det klart beste for enkel kanopadling på Nord-Jæren.
Vi planlegger å starte på Alsvik og
padle i etapper mot øst og deretter
tilbake til Alsvik – omtrent slik som vist
med den blå streken i kartet under.
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Tegnforklaring:
Adkomst med bil
Foreløpig padlerute
Overnattingsplass

For å komme til Alsvik:
1. Fra Sandnes, følg riksvei 13 til Vatne.
2. Etter Vatne, sving til høyre på Fv 337 mot Alsvik.
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