
 Grenland Krets 

 
Trøkk tur nr.13 – Vintertrøkk. 

 
 

Trøkk staben inviterer herved til en real vintertrøkk 
Oppmøte parkeringen på Svanstul lørdag 8.februar kl.11. 

 
Har du lagt merke til at Lars Monsen trives vel så godt ute vinter- som sommerstid? 
Ja vel?  
Da kan vel like godt også vi det?  Vi som er speidere? 
 
”Trøkk tur ” er ment for deg som er i vandrersegmentet, men denne gangen er også rovere  
velkommen til  ”trøkken”.  Nå kan du få oppleve, at en tur utomhus på ”verste” vinterstid kan 
være vel så bra som en sommertrip. Det gjelder bare å planlegge, og legge alt til rette.  
Turen er tenkt lagt til Svanstulområdet, og vi regner med at det vil være skiføre. 
Det vil nødvendigvis ikke bli veldig langt å gå på ski, men turen vil alikevel kreve en viss 
porsjon kondis, da det koster noe mer krefter med en passe tung sekk på ryggen. Derfor er det 
ekstremt viktig at sekken inneholder det som er nødvendig, med hensyn til klær, proviant og 
utstyr, og droppe unødvendig ballast. 
Denne gangen må alle medbringe sin proviant til alle måltidene. I utgangspunktet ligger det til 
rette å benytte varer som ”rett i koppen” etc.  
Vann, ca 1 liter, må også hver enkelt ta med seg, men vi vil forsøke å finne brukbart vann 
også ute i terrenget. Lurt å ha med vannet på termos, så har man varmt vann til første måltid. 
 
Staben tar med kjeler til å varme vann. 
Dessuten sørger vi for nødvendige buesager og økser. 
Overnattingsutstyr må hver gruppe sørge for, enten det være seg huk eller lavvo. 
Der hvor det er få deltagere fra gruppene, kan staben prøve å koordinere hvem som tar med 
”losji”. 
Sjekk at skiutsyret er i orden før reisedagen, fjern eventuell gammelt klister fra i fjor, at 
bindinger sitter fast etc. Smør / impregner skistøvlene, ta med gamasjer / forposer hvis du har. 
Klær; tenk ull, vindtett, sokkeskift, kanskje et skift av det som er innerst til kroppen hvis man 
blir svett på veien. Dessuten en sovepose som holder god nok standard 
Deltagere sørger selv for transport opp til parkeringen på Svanstul. 
Hjemreise; henting på Svanstul søndag kl.15. 
 
Pris; kr. 35.- som dekker trøkk-merke. 
Påmelding til undertegnede innen tirsdag 4.februar ( helst gruppevis)            

 
Hilsen Knut:  905 18 006 

                knut.hansen@sf-nett.no 
 
 


