
VELKOMMEN TIL VINTERLEIR 2019 
Også i år, når 3.E1 fyller 59 år, er vi tradisjonstro og inviterer til Vinterleir i Hurdalens 
eventyrlige vinterlandskap. I en uke skal vi leve sammen i harmoni med naturen og 
hverandre, og utfolde oss fysisk og sosialt. 
 
Av program kan nevnes: 

- Hurdalen Olympiske Leker 
- Haiken – en overnatting ute.. 
- Ludoturnering 
- Trollheimens Cinematografiske foreningers filmfremvisning 
- Karneval 
- Melodi Grand Prix 
- Leirbål 
- Og mye annet… 

 
Synes du dette høres spennende ut, så nøl ikke med å melde deg på! Dette blir 
garantert en flott opplevelse! 
Prisen for herligheten er kun kr 1200,- 
 
Speiderne møter opp på ”Trollheimen” i Hurdal/Nannestad Lørdag 16. februar før 
kl. 12.00 og hentes lørdag 23. februar mellom kl. 13.00 og 14.00. 
Følg vedlagt reisebeskrivelse. I år så vil vi trenge hjelp til å frakte ned utstyr fra leiren 
til lageret. Så si ifra om du kan hjelpe til.   
 
De frivillige kokkene vil stå for gastronomiske opplevelser under hele leiren, men ta 
med matpakke til lunsj lørdag 16. februar.  
Er det noen som har forslag til nye middagsretter på menyen, kan dette sendes til 
3.Eiksmarka1@gmail.com. Fristen for dette er 20.januar 
Det blir kioskbestilling på leiren. Max lommepenger er kr 100,- I MYNTER! 
 
Påmelding og betaling må komme innen fredag 1. Februar! 
Påmelding: Til 3.Eiksmarka1@gmail.com Innbetaling: 3. Eiksmarka 1 
speidergruppe, v/ Jarl Saugdahl, Eikskollen 6A, 1361 Østerås.  
Kontonr: 0530 09 66200 Merkes med «Vinterleir 2019 og speiderns navn» 
 
ALLERGIER: 
Har speideren noen allergier(cøliaki, laktoseintoleranse), merk dette i 
påmeldingsmailen. 
 
Skulle det være noen spørsmål om leiren, er det bare å ta kontakt med Jarl. 
Vi håper å se DEG på vinterens store Speiderarrangement!! 
 
Hilsen leirstaben v/Jarl (93258712) 
 

Vel møtt! 
Ps: Speidere som ikke blir med på hele leiren, betaler kr 250,- pr dag. Minstetid er 3 
overnattinger. Skriv på påmeldingen hvilke dager du blir med. Speiderne kan hentes 
mellom klokken 1500 – 1700 eller 1800 – 1930. Si ifra så tidlig som mulig, innenfor 
hvilket «hentevindu» speideren blir hentet. 
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Adkomst til Trollheimen: 
P.S. Noe av veien er skogsvei som kan 
være en utfordring for noen biler. 
Adressen: Stensgårdveien 114, 2032 
Maura 
https://goo.gl/maps/oc3f7fApW5C2 
Kjør E-6 nordover forbi avkjøringen til 
Gardermoen. Ta av i Dal-krysset(ved Leto-
hallen). Her tar du av til vei 176 (venste), 
retning Nannestad. Du kjører nå over E-6. I 
første kryss tar du til høyre, fortsetter vei 
176 retning Nannestad, og kjører til du 
kommer til en rundkjøring. Her tar du til 
høyre, retning Hurdal, vei 120. Etter ca 3 
km kommer du til Stensgård kirke og skilt til 
Pettersbråten til venstre. Ta av til 
Pettersbråten og kjør omtrent en km. Ta til 
høyre i krysset merket Norsk 
vitenskapsakademi, Tømte evt. 
Trollheimen. Kjør opp dalsiden til dere ser 
Tømte gård på V hånd, ta til høyre innover 
jordet nedenfor gården. Kjør så langt dere 
kommer. Veien pleier å være brøytet litt 
forbi Tømte gård. Herfra må dere gå. Ta 
gjerne med ski dere som kjører/ følger 
også. 
 
Skulle dere kjøre rett fram i rundkjøringen 
på vei 176, kommer dere over på vei 120. 
Etter ca 2 km, kommer dere til en avkjøring 
mot høyre, merket Pettersbråten. Ta av til 
høyre og følg beskrivelsen over fra krysset 
med skilt Tømte, Norsk vitenskapsakademi. 

 

UTSTYRSLISTE FOR VINTERLEIR 
ALT utstyret ditt må merkes med navn, så 
får du igjen det du mister og andre finner. 
Forslag til utstyr: 

- Ryggsekk 
- Sovepose evt.en varm til Haiken 
- Yttertrekk (hvis du har) 
- Liggeunderlag 
- Ski og staver 
- Skismøring og skrape 
- Skistøvler og gode vintersko 
- Gamasjer viktig! 
- Anorakk/ boblejakke 
- Ullgenser 
- Overtrekksbukse/ vindbukse 
- Fotposer (hvis du har) 
- Votter, flere par 
- Lue (ull) 
- Skjerf (ull) 
- Ullsokker, flere par 
- Tennissokker 
- Genser/ skjorte 
- Ekstra bukse 
- Stillongs/ ullundertøy 
- Undertøyskift 
- T-skjorteskift 
- Toalettsaker 
- Håndkle og klut 
- Speiderskjorte og -skjerf 
- Speiderkniv 
- Bestikk og kopp 
- Dyp og flat tallerken 
- Termos 
- Solkrem og Solbriller 
- Lommelykt med nye batterier 
- Innesko/ tøfler 
- Skrivesaker 
- Gradshefte 
- Saftkonsentrat 
- Ludospill og sjakkspill hvis du har 
- Lommepenger  
Ta også med noe festlig som kan brukes under 
leirbål og karneval! F.eks utkledningstøy, 
instrument, sketsjbok. 

 
Skulle dere ønske en alternativ rute uten alle bommene etter avkjøring til gardemoen 
kan denne ruten benyttes: 
 
https://goo.gl/maps/MmDwcGGgkJA2 
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