
Sølvøksa 2022
Fredag 16. til søndag 18. juni.
Stedet er Storemyr i Grimstad Tips: Søk opp “Fevik 1. Speiderhytte” på Google-kart.

● Sølvøkskonkurransen er for patruljefører og assistent i tropp.
● Innrykk er fredag mellom klokka 17 og 19.
● Avslutning er omtrent klokka 12 på søndagen
● Parkering skjer 150 meter før husa.
● Kun stabsbil kjører videre inn, denne har henger for kjøring av tungt patruljeutstyr
● Patruljene skal ha med et enkelt patruljerop til leirbålet fredag kveld. (Poenggivende)
● Overnatting skjer i medbrakt telt.
● Ledere: Kan være med, skal meldes på og blir en del av staben ved behov.

Påmelding skal inneholde:

Gruppenavn:
Patruljenavn:
Navn på PEFF:
Medlemsnummer PEFF:
Navn på ASS:
Medlemsnummer ASS:
Evt. matallergier:
Navn på leder som er kontaktperson:
Telefonnummer til kontaktpersonen:
E-post til kontaktperson:

Navn på leder(e) som blir med på Sølvøksa:
Telefonnummer til leder(e):

Sendes seinest torsdag 2. juni til post@austagderkrets.no
Husk detaljene over

Speiderhilsen
C, E & L

mailto:post@austagderkrets.no


Informasjon til patruljene

Pakkeliste for speiderne
● Litt lørdagsgodt
● Asjett, kopp, bestikk, drikkeflaske
● Speiderkniv
● Speiderdrakt (minimum speiderskjerf med knute)
● Klær etter været
● Godt med tøy til å være ute
● Sovepose og liggeunderlag

Pakkeliste for patruljene
● Vanndunk(er) (kan fylles i Rore)
● Stormkjøkken med gass (ikke rødsprit, ikke kokeplater)
● Steikepanne
● Kompass
● 2 tomme store hermetikkbokser (1/1)
● 1. hjelpsutstyr
● Livline
● Skrivesaker
● Telt (patruljene kan bruke felles telt i gruppa)
● Pålegg til to frokoster, (ved evt. allergier; ta også med brød til fire brødmåltider)

Dette ordner staben
● Kneippbrød eller lignende til frokoster
● Smøremargarin
● Saft
● Enkelt grillmåltid fredagskvelden
● Taco på lørdag
● Kveldsmat og lønsj



Tidsplan
Fredag kl 17-19 Innrykk
Fredag kl 1930 Enkel grillmat
Fredag kl 2000 Leirbål Poeng for patruljerop
Fredag kl 2230 Rosignal
Fredag kl 23 Lang tone

Lørdag kl 0730 Revelje
Lørdag kl 0800 Flaggheis og informasjon Poeng for oppmøte i tide med speiderskjerf
Lørdag kl 0820 Frokost
Lørdag kl 0900 Praktiske oppgaver
Lørdag kl 1200 Lønsjoppgave
Lørdag kl 1300 Praktiske oppgaver
Lørdag kl 1600 Taco
Lørdag kl 1700 Praktiske oppgaver
Lørdag kl 1900 Fri og kveldsmat
Lørdag kl 2200 Kveldsstjerneorientering

Søndag kl 0000 Rosignal
Søndag kl 0015 Lang tone
Søndag kl 0830 Revelje
Søndag kl 0845 Frokost
Søndag kl 0900 Flaggheis og informasjon Poeng for oppmøte i tide med speiderskjerf
Søndag kl 0920 Vanskelige teorispørsmål
Søndag kl 1000 Rydde telt, utstyr og området
Søndag kl 1200 Premieutdeling og avslutning


