PÅSKETUR TIL KONGSNUT 2010!
AVDELINGEN, HYTTEN OG OMRÅDET RUNDT
Avdelingen til Stian og Anne-Sophie drar i år til Kongsnut på Finse. Avdelingen
består av Anne-Sophie og Stian som avdelingsledere, Henriette og Erlend som ledere
for sin andreårs gruppe, Ane og Knut med sin førsteårsgruppe og Jarand og Caroline
med sin førsteårsgruppe. I alt er vi 20 medlemmer og 9 ledere på turen. Kongsnut er
en tidligere vokterbolig som nå er eid av Stiftelsen Storetveit ungdomsklubb. Den
består av en hovedhytte og en sikringshytte med utedo. Hovedhytten har innlagt vann
og begge hyttene er utstyrt med brannalarmer og nødutganger. Ved ankomst hytten
har vi et infomøte ang rutiner ved brann og andre regler på hytten. Avstand fra Finse
er ca 6 km. Vi skal gå på ski fra Finse stasjon så alle må reise i skiklær og vi ettersom
vi skal bære maten selv oppfordrer vi til å pakke lett. Turen følger langs
jernbanelinjen, noe som gjør det enkelt og greit å finne fram. Hytten ligger litt for seg
selv og området byr på flotte turmuligheter på ”Norges Tak”. Klubben holder seg
unna skredfarlige områder.

SPESIELLE FORHOLD VI BØR KJENNE TIL
Dersom medlemmer har sykdom, allergi eller andre forhold vi bør kjenne til før en tur
av såpass lang varighet som påsketuren, ber vi om at det gis beskjed om dette til
gruppeledere eller avdelingsledere.

KONTAKTPERSON
På menighetshuset ligger lister over alle som drar. Er det spesielle ting som skulle
oppstå på turen vil vi kontakte prestekontoret. De vil så ta kontakt med foresatte hvis
dette skulle være nødvendig. Dersom foresatte skulle ha behov for kontakt med noen
av turdeltagerne skal dette kun skje gjennom kontaktperson. Info om detter ligger på
klubbis.no. Det er ikke lov for medlemmer å ha med mobiltelefon i påsken. ”Intet nytt
er godt nytt.” Benyttelse av rusmidler og røyking, samt uakseptabel oppførsel; fører
til hjemsendelse på foreldre/foresattes regning. Vi anbefaler alle å ha egen
reiseforsikring.

REISEN
Vi skal ta toget!
Avreise: Vi møter lørdag 27 mars kl.10.20 på Bergen Togstasjon.
Hjemkomst: Mandag 5 april kl. 19.45 Bergen Togstasjon.

Dersom vi mot formodning blir forsinket hjem vil info om dette ligge på klubbis.no,
så sjekk denne før dere kjører for å plukke opp deres sønn/datter :)
Dersom dere lurer på noe er det bare å ta kontakt med gruppelederne eller AnneSophie (93657765).

VI GLEDER OSS  MVH STIAN OG ANNE-SOPHIE

PAKKELISTE MEDLEMMER (lederne har en mer ekstensiv
utstyrsliste)
Dette er en veiledende utstyrsliste. Pass på vekten- skal ikke være over 15 kg når
du drar hjemmefra.
Pakk vanntett (i plastsekk, plastposer)


Ski og staver (sjekk at bindingene sitter fast, sjekk at ski og sko passer)



Skistøvler (impregneres før turen) og skistøvelimpregnering



Feller!!



Ryggsekk med hoftebelte (still den inn før turen slik at den passer din rygg)



Sovepose (vanntett pakket)



Gore-Tex-bukse og Gore-Tex-jakke



Varm ull- lue og sjal



Votter og vindvotter



Gamasjer (høye)



Tykke ullsokker



Tykk ullgenser/ skjorte



Ullundertøy, strømper (tennissokker er ikke bra å ha innerst mot foten på
tur) og annet undertøy
(Nok til hele påsken- ikke overdriv)



Innetøy (treningsbukse og genser)



Innesko



Hvit skjorte til påskeaften (slips??)



Toalettsaker


Tannkost/ tannkrem



Våtservietter til å vaske seg med.



Bind (jenter), deodorant og litt fuktighetskrem



Medikamenter som du er avhengig av



Solkrem



Solbriller



Bibel, sangbok



Termos



Skismurning



Snop



Lett påskepynt (litt hver og hytta blir koselig)



3 Brød (Spleisebrød! ikke brød som raskt blir tørt slik som kneip)



kjøkkenhåndkle!



Matpakke og drikke (varm) til reisen opp og turen inn – det er en lang tur, ca
5 timer, så pakk med god matpakke



Liggeunderlag



Lommelykt/Hodelykt

Annet som evt. kan være med



Kamera



Batterier til lommelykt



Kart og kompass (om du har lyst) kart 1316 IV Myrkdalen



Skrivesaker

