13-18-arrangement 24. – 25. mai 2008
Tema for arrangementet: Sykkel og kano på gamle ferdselsveier.
Arrangementet hadde en trang start med avlysning og hurtigopprettelse av resrevearrangement.
Vi mener at 13 - 18 er et viktig forum som krever noen arrangementer for å berge Vandrerne lengre og få
nytte av dem som hjelpeledere og inspirasjon for de som er mindre.
Reservearrangementet ble laget på grunn av skuffelse da det ble oppdaget at det planlagte
arrangementet med kanopadling ved Langvassheimen ble avlyst.
Det ble derfor startet planlegging av en alternativ 13 - 18-samling, som kunne arrangeres i nærmiljøet til
Småspeiderdagen for å forenkle transportkabalen.
Opplegget det ble lagt opp til var videreføring av tanken med kanopadling, men med en del andre
aktiviteter som seiling på brett, fisking, sykling, god mat og overnatting på et idyllisk sted uten mygg.
Det ble valgt et opplegg som var fleksibelt i forhold til vind og bølger på sjøen.
Følgende deltok på arrangementet:
Andreas, Eirik, Rune og Håkon fra Egge
Ida, Eline, Inger og Sara fra Mære-Sparbu
Ole K og Per som transportører, support og sikkerhetspersonell.
Arrangementet startet med sykkeltur fra Sparbu stasjon til Fagervika ved Borgenfjorden, så over i kano
og padle til Tennholmen, utløpet av Mæreselva, der BaseCamp ble opprettet. Tennholmen har svaberg,
2 gapahuker og trygg bålplass i betong.
Lørdag kveld ble brukt til å seile på brett for de som ønsket det, fisking, roing og kanopadling.
Utpå kvelden ble det diskusjon om roverring, men det ble ikke kommet fram til noen konkret
bestemmelse. Etter vårt lille leirbål, fikk vi besøk av noen lokale gitarister, som sang og spilte for oss.
Søndag morgen var det pakking, før vi la ut på den lille kanoturen inn til demningen på Gjørv. Der byttet
vi til sykkel, og syklet den nye, uferdige E6’en inn til Gjevika. Der ble det en liten matpause, før vi la ut på
den lange padleturen inn til Dampsaga.
Vi kom fram til dekket bord, med pizza og brus. Det ble avslutninga på turen.

Per og Inger
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