
 

Kanoleir på Nidelva 5-9 august 2015 

Hei! 

Nå nærmer det seg  årets speider tur igjen. Denne gangen går turen med kano , i Nidelva 

Nidelva er hovedelva i Arendalsvassdraget i Aust-Agder. 

Avreise Blir fra Førre Bedehus onsdag 5 august kl 0700. Prisen på turen blir 1400 kr pr. 

person. Turen avsluttes søndag 9 august.  

Det er viktig at alle pakker vanntett i tilfelle velt med kano, bruk for eksempel to 

søppelsekker som er surret igjen med tau. Husk å brette tuppen på posen dobbelt før du 

surrer igjen. Det er særlig viktig at klær og sovepose er pakket vanntett. 

Endelig påmeldingsfrist : 1. juni de som allerede har meldt seg på trenger ikke gjøre noe, 

hvis noen ønsker å melde seg av må Lars Erling Lofthus kontaktes på 41451186 

Leder på turen blir som følger: Guttorm Undheim, Jens Kristian Bjørnå, Lars Erling Lofthus, 

kvinnlig leder er ikke fastsatt enda men kommer på plass før turen. 

Sikkerhet: Gruppen kommer til å utarbeide en beredskapsplan for turen. 

Lars Erling Lofthus og Guttorm Undheim har padlet Nidelva før, Jens Kristian Bjørnå har lang 

og allsidig erfaring i gjennomføring og planlegging av turer. Jens Kristian har i vår også 

gjennomført livredningskurs. Vi kommer også til og ha med foreldre med god erfaring fra fra 

leirliv. 

Ta med: 

 Redningsvest / flytevest hvis du har 

 Sovepose og liggeunderlag (ev. også yttertrekk til sovepose)  

 Speiderskjorte og skjerf 

 Myggnett og myggmiddel(myggnettet må være av typen der en kan ha hele 
soveposene inni, + nett til hode) 

 Tallerken, bestikk og kopp 

 Drikkeflaske 

 Kniv 

 Lykt (ekstra batterier) 

 Ekstra klesskifte 

 Vanntette ytterklær 

 Støvler / fjellsko 

 Varme klær 

 Lue og votter 

 Toalettsaker  

http://no.wikipedia.org/wiki/Arendalsvassdraget
http://no.wikipedia.org/wiki/Aust-Agder


 Bibel eller Nye Testamentet 

 Ta med lommepenger + matpakker til første dag 

 Frivillig: Fiskeutstyr, fotoutstyr, badetøy (du må ha skriftlig tillatelse fra foresatte for 
å bade om du er under 18 år) 

 
Speiderhilsen 
Troppsledelsen 
 
 
 
 
Navn: ______________________________ 
Har tillatelse / ikke tillatelse til å bade under tilsyn av voksne.  
 
Underskrift: _________________________ 
 
 

 RESERVASJON MOT BRUK AV BILDER TATT UNDER LEIREN 
 
 
 

 Jeg/vi ønsker ikke at vårt barn skal være med på bilder/videoopptak 

 

Navn speider: 

 

Navn: Foresatte: 


