Tur til Ø’Gårn 17.-19. juni
Fredag bærer det i vei med nok en tur til Ø’Gårn.
Oppmøte i Sandvika klokka 17:00.
I år, som i fjor, kan medlemmene ta med seg venner ut på
øya! - Alle er hjertelige velkomne til å tilbringe helga der ute sammen med oss
(aldersgrense 10 år) :D
Venner må også melde seg på via påmeldingen.
Transport blir ordnet. Under overfarten er det påbudt med redningsvest.
DERSOM DU HAR ØNSKE OM Å KJØRE EGEN BÅT, SKAL DETTE AVKLARES MED
CELINE (41542660) I GOD TID!
Det kan være greit å gjøre en avtale på forhånd, slik at ikke alle kommer med telt. De eldste
hjelper til med å sette opp hvis det skulle trengs. Vi vil også ta med lavvoen, men her er det
en begrensning på 12 stk.
Resten av fredagen går til rigging med mer, og avsluttes med grilling på kvelden.
Lørdagen blir fullspekket av aktiviteter av alle sorter. Også denne dagen avsluttes med
grilling.
Søndag 11. august er dagen da det er full sving for å få pakket ned leiren.
Alle hjelper alle, da dette er mest effektivt.
Turen avsluttes i Ø’Gårn med 4H-løftet og gnisten. Og så fort alt er pakket, bærer det inn til
Sandvika. Ventet avreise er kl 14:00 fra Ø’Gårn, og med en ankomst i Sandvika klokken
14:15. Det tas forbehold om været, og dersom avreisetidspunkt denne dagen blir endret, vil
det bli varslet på Facebook-sida vår :)
Skulle man trenge noe forsyninger, er det mulig ved avtale med ledere på turen.
PAKKELISTE:
Redningsvest, sovepose, liggeunderlag, badetøy, regntøy, varme klær, kopp, tallerken,
bestikk, brødmat til 3 måltider, grillmat til 2 måltider, drikke og godteri etter eget ønske.
Ellers kan det være greit å ha en kniv man kan bruke å spikke med, fiskestang (for den som er
interessert) og lommelykt - viktigst av alt er godt humør!
Ønsker du/ dere å sove i lavvoen, eller er det ellers noen spørsmål, ta kontakt;
Tor Olav - 950 15 295
Info om ledere på turen, publiseres i forkant.
På forhånd GOD TUR!
Hilsen

Styret

PROGRAM
Fredag
Kl 17:00
Kl 17:15
Kl 18:00
Kl 20:00
Kl 24:00

Oppmøte i Sandvika
Avreise til Ø’gårn
Rigge opp leirområdet
Grilling
Ro i leiren

Lørdag
Kl 08:00
Kl 08:30
Kl 09:00
Kl 10:00
Kl 12:30
Kl 14:00
Kl 18:00
Kl 01:00

Vekking
Frokost
Morgensamling
Aktiviteter
Lunsj
Aktiviteter fortsetter
Grilling
Ro i leiren

Søndag
Kl 09:00
Kl 09:30
Kl 10:00
Kl 14:00

Vekking
Frokost
Rydding og pakking
Hjemreise (Tidspunkt har værforbehold!)

