
       
       
       
  

 

 

Fordypningsmerkehelg for speidere og rovere 
Brekken og 1. Løten speidergruppe inviterer til fordypningsmerkehelg på Koppang 19. til 20.mars 
2011.  Det er oppmøte kl 1000 på lørdag og vi er klare for hjemreise kl 1500 søndag.  Vi skal være på 
Koppang skole og ligge inne.  Ta med det du trenger av klær og utstyr for ei helg, inkl kopp, tallerken, 
bestikk, hodelykt, innesko, uteklær.  Antrekk er speiderskjorte og skjerf for de som har det.  De som 
vil ligge ute må ta med utstyr til det selv.  Helga koster kr 350, som dekker all mat, husrom, materiell, 
merker og merkesnorer.  Bindende påmelding med hvilke merker du ønsker å ta og hvor mange 
merker du har til nå, sendes på epost til leif.erland.b@gmail.com innen søndag 6.mars 2011 kl 2100. 

 

For speidere: 

Det vil bli 12 timer med fordypningsmerkeøkter og du kan fylle opp disse 12 timene med merker fra 
listen under.  Det kan være begrenset antall på noen merker så det fint om du tar med noen 
andrevalg (husk å merke disse i påmeldinga med R for reserve). 

Merke Tid Dette må du ta med deg Merknad 

Livline 1 time   

Samle 1 time Samlinga di  

Flagg 1 time   

Førstehjelp 2 timer   

Rusgift 2 timer   

FN 2 timer PC hvis du har  

Speiderhistorie 2 timer PC hvis du har  

Sekretær 2 timer PC hvis du har  

Knut 1 2 timer   

Brannvern 2 timer   

GPS 4 timer GPS hvis du har  

Skinn 4 timer Kniv du vil lage slire til  

Primitiv mat 4 timer   

Kniv og øks 4 timer Kniv til spikking  

Elektriker 4 timer   



Foto og film 4 timer 
Digitalt 

fotoapparat/videokamera 
hvis du har 

 

Husstell 4 timer Forkle  

Idrett 4 timer 

Nærmere beskjed om 
utstyr som må tas med 

gis til de som velger dette 
merket senere 

 

 

 

For rovere: 

Det vil bli gjennomført merker for rovere men hvilke, utover de under er ikke bestemt ennå.  Beskjed 
blir gitt til påmeldte. 

 

Data og internett  PC  

 

eller 

Samband    

 

 

 

 

 

 

Speiderhilsen 

Hilde (93207492) og Erland (48895112) 

 

 


