
Kvamskogen 2011
«En troppstradisjon»

Fredag 28. Januar – Avreise
§ 4. En speider er en god venn. Speiderloven

Bilene ruller inn i Leiren på Espeland. Spente og turklare speidere finner frem sekker og ski, klar for en 
helg full av snø og lek!

Etter kort info fra Johnny er ferden mot Kvamskogen er igang.

På parkeringsplassen blir bilene losset og hengeren tømt for utstyr. Pulkene blir lastet og turen mot 
Varegghytten starter. 36 speidere og ledere tar skiene fatt mot hytten.

Kvelden består av tomatsuppe til kvelds, lek og leggetid. Morgendagen blir en lang og slitsom dag.

Lørdag 29. Januar – Ut på tur...
8. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Fjellvett

Lørdag er en store turdagen! Johnny og Steinar tok med seg de eldste speiderene på kompasstur. Anita 
og Ane tok resten av speiderene til Negerlandsbyen. Roverene gikk mot 
Såta og Breiarusti. Turene gikk fra hytten ca. 1130.

Roverene fikk en brå stopp ved Såta, sikten var dårlig og demokratiet 
bestemte at det var best å følge !ellvettet og returnere.

I Negerlandsbyen var det hulebygging, bålbrenning med pølse og 
pinnebrød. Det ble senere arrangert både akekonkurranse og skihopp. 
Ankoms hytten var ca 1700.

På kvelden stod taco på menyen og det var duket for leirbål. Seksess! Meget 
bra underoldning denne kvelden.!



Søndag 30. Januar – Hjemreise
9. Spar på kreftene, og grav deg ned i snøen om nødvendig.  Fjellvett

Opp og hopp kl 0830! Andre og siste dag på ski startet med en stor porsjon havregrøt! Dagens turer bar 
samme preg som gårsdagens. Roverlaget testet ut det nye teltet gruppen av anskaffet med midler fra 
LionsClub i Arna.

Etter tre effektive timer ute på tur var det rydding, 
pakking og hyttevask som stod for tur. Det ble en 
liten folkevandring på Kvamskogen da hele gjengen 
satt kursen mot parkeringsplassen og bilene, hvor 
det ventet ekstra sjåfører. Alt i alt en kjempetur!

Takk så mye for en bra vintertur til Kvamskogen 
med 1. Lone! Håper det blir like bra neste år!
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