Snøhetta kaller …

Velkommen til Dovrefjell og topptur til Snøhetta
Speidertur ved Nord-Trøndelag krets av NSF.
Turen er planlagt til 14.-16.august 2015
Snøhetta:
Snøhetta er landet høyeste fjelltopp utenfor Jotunheimen med sine stolte 2286 meter over havet.
Dovre Nasjonalpark ble opprettet i 2003 og den dekker 290 km2.
Snøhetta ligger fantastisk vakkert til i høyfjellet på Dovre. Her holder Villrein og Moskus til, og her
yngler landets største bestand av Fjellrev. Å oppleve en vandring i Dovrefjell Nasjonalpark er en
opplevelse som beriker kropp og sjel.

Obs! obs! Dette er en tur som lett kan føre til livslang «gjensidig avhengighet» til naturen ;-)
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Praktiske opplysninger:
Utgangspunktet for selve toppturen vil være Snøheim. For å komme dit tar vi tog frem til Hjerkinn.
Derfra kjører vi buss de siste kilometerne frem til «basecamp» ved Snøheim.
Selve toppturen har en beregnet lengde tur-retur på ca. 12 - 14 km, med en stigning på ca. 800
høydemeter. Dette er å betrakte som en litt krevende tur 
Småspeidere som er relativt lette på foten kan nok klare denne turen med litt hjelp fra en voksen.
Alt er mulig … inkludert å snu i tide.
Gruppene må ordne med lavvo/telt og alt av praktisk turutstyr til sine deltakere. Vi anbefaler
gruppene å ta med seg noen vannkanner for å hente vann på. Vi får tilgang til dusj / sanitæranlegg på
Snøheim.
Fredag 14. august – Reisedag, tog til Hjerkinn
Lørdag 15. august – Topptur 10.00 – 17.00 (tur retur toppen av Snøhetta)
Søndag 16. august – Reisedag, Hjemreise
Påmelding:
Vi ønsker gruppevis påmelding innen fredag 15. mai 2015. I påmeldingen ønsker vi antall
småspeidere, storspeidere og ledere.
Vi er nok helt avhengig av hjelp fra foreldre på denne turen. Så dersom det finnes noen frilufts glade
foreldre som ønsker å oppleve denne turen sammen med oss, er det bare å hive seg med. Ta kontakt
med speiderleder for egen gruppe.

Vi ønsker dere med dette velkommen til Dovrefjell nasjonalpark!

Speiderhilsen Egge speidergruppe
v/ Richard Kolberg
E-post: richard@otek.no
Tlf: 908 63 225
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