13-18, Finnheimen 21.-22.03.09
Denne gangen ble 13-18 arrangert av Inger Gevik og Sara Margrete Gilberg Nyjordet,
fra Baktroppen roverlag, Mære-Sparbu. De som deltok var: Rune Rødsjø, Andreas Skjerve,
Eirik Aakervik og Christian Hansen, alle fra Egge speidergruppe.
I løpet av turen hadde vi matlaging, overnatting utendørs, skigåing, orientering i ukjent
terreng, praktisk oppgave og bli kjent med de andre i kretsen.
Målet for turen var Finnheimen ved Leklemsvatnet. Deltakerne tok seg dit fra
Røflovatnet via Floåsen, mens vi i staben gikk rett inn fra Solemsvollen. Da alle hadde
kommet fram spiste vi formiddagsmat. Etter mat ble det fri aktivitet, denne aktiviteten bestod
for de fleste i å snakke, spise godteri, leke i og med snøen og tørke klær og sko.
Da folk begynte å bli sultne igjen tok deltakerne fatt på den vanskelige oppgaven med
å lage middagsmat. Ingrediensene hadde de kjøpt inn tidligere på dagen. Etter middag hadde
vi et utrolig langt og koselig leirbål før vi gikk å la oss. Noen sov i telt, noen under åpen
himmel rundt bålet og en i gapahuken.
Søndag stod vi opp og spiste frokost. Så hadde vi en oppgave der deltakerne ble delt
inn i lag, to og to, staben stilte også med et lag. Oppgaven var å lage en sprettert med utdelte
gummistrikk og ellers det vi fant i skogen rundt oss. Da alle lag var ferdige var det
konkurranse for å bedømme resultatene av oppgaven. Konkurransen var delt i tre:
lengdeskyting, presisjonsskyting og skyting på levende og dessuten veldig partisk blink.
Resultatet ble delt seier mellom to av lagene.
Så var det pakking av sekk og rydding av plassen. Etter det gikk vi tilbake til
Solemsvollen der det var henting.
Deltagerne lærte seg å klare seg på tur alene uten voksne ledere. Det vil si: lage mat,
orientere seg i ukjent terreng, bruke speiderkunnskapene sine og lage ting utav det, og kle seg
etter vær og føre. Alle lærte at varme er varmt, spesielt til sko og sokker. Man erfarer nye
ting, når noe går galt. På denne turen var det ikke noen store tabber, så vi i stab har bare blitt
bedre på arrangering.
Bortsett fra at det var så få som deltok har dette vært en finfin tur.
Sara Margrete Gilberg Nyjordet.

