
Vinter ved 

Lindtjennet 2023 
 

18.-19 februar skal Troppen gjennomføre 

vinterhaik ved Lindtjennet. Vi har kjøpt 

inn nye gammer for helårsbruk og skal 

teste dette utstyret. Det vil også bli 

mulighet for å sove under åpen himmel 

eller i egenbygd gapahuk for de som vil 

det. Patruljene skal jobbe med 

planlegging av hva de skal ha med på 

turen av personlig utstyr, felles utstyr og 

mat på patruljemøtet i forkant. 

 

Haiken vil foregå området rundt 

Lindtjennet og vil være en enkel tur der 

vi først og fremst har som mål å lære om 

overnatting i friluft på vinterstid i tillegg  

til å teste nytt gruppeutstyr. 

 

På lørdag blir det etablering av basecamp  

samt aktiviteter i forhold til ting området  

byr på. 

 

Tema for turen er «Samarbeid i 

patruljen». Vi lager middag lørdag, og 

satser også på å få i oss noe varmt ved 

minst et par andre anledninger. Ellers blir 

oppgaven å etablere leir og klare seg ute i 

friluft et døgn. 

 

 

 

Vi kjøper noe å spise til middag lørdag og noe annet småtteri, og turen vil derfor 

koste kroner 100,-. Den enkelte må ta med mat til øvrige måltider(lunsj lørdag og 

frokost/lunsj søndag) samt rett i koppen eller lignende for noe varmt å drikke.  

 

Påmelding i kommentarfelt på FB innen utgangen av mandag 13. februar med 

samtidig innbetaling av beløp til gruppas konto 1830.20.34.210.  



  

Program (med forbehold om vær og evt. endringer). 

Lørdag 18. februar: 

1200 Oppmøte ved Lindtjennet 

- Tur ut i skogen for å etablere basecamp 

- Diverse aktiviteter for å forberede kveld og natt 

- Leirbål og mat styres opp av patruleledelse 

- Eventuelle aktiviteter utover kvelden avhenger av vær og føre 

2300 Rosignal 

 

Søndag 19. februar: 

0800 Revelje og morgenstell  

0830 Frokost 

0900 Klargjøring av basecamp og gå tilbake til Lindtjennet 

1200 Avslutning 

(Ingen reiser før vi har hatt felles avslutning) 

 

     

 

Pakkeliste 

Viktig å fokusere på: 

- God ryggsekk 

- Sovepose og liggeunderlag for vinterbruk 

- Ull i flere lag, både tykt og tynt samt vindtett 

 

Mangler dere utstyr for vintertur, sjekk med Bua eller ta kontakt så finner vi en 

løsning 😊 

 


