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6. september 2011 

Til: 
Speidergrupper i Hedmark krets 

 

Innbydelse til peffkurs 2 
Mjølner speidergruppe arrangerer, på vegne av Hedmark krets, peffkurs 2 på speiderhytta Borgen på 

Nordhue helga 28.-30. oktober 2011. 

 

Fremmøte er på Borgen fredag 28. oktober innen klokken 2000.  

Kurset avsluttes på Borgen søndag 30. oktober klokken 1530. 

 

Kurset vil ha patruljeturen og aktivt 

friluftsliv som ramme. Dette er en 

arena hvor speiderne opplever noen 

av sine kjekkeste speiderstunder, og 

vi håper å kunne gi noen tips og ideer 

til gode patruljeturer. Natt til søndag 

skal kursdeltakerne gå på haik og 

sove ute.  

 

Pris for kurset er kr 300,- pr deltager, 

regning sendes gruppa. 

 

Dette kurset er primært tiltenkt de 

som har gjennomført peffkurs 1 og er 

vandrere (går på ungdomskolen). 

 

Søknad om deltagelse sendes felles fra speidergruppa til post@mjolner.org innen 4. oktober 2011, opplys 

følgende i søknaden: navn, fødselsdato, e-post adresse, speidergruppe, gjennomført peffkurs 1, om man i dag 

er peff eller ass (eller snart har tenkt å bli det), behov for spesiell diett. 

Ber også om at speidergrupper som søker om fem eller flere plasser på peffkurset også kan stille med en 

veileder pr 5. deltaker. 

 

 

Med vennlig speiderhilsen 

 

 

 

Roy Arild Rugsveen 

Gruppeleder 

Pakkeliste: 

- Skrivesaker - Kniv - Kompass, kartmappe 

- Speiderskjorte og skjerf. Speiderskjorte er til samlinger, mens 

skjerfet alltid skal være på!  

- Sovepose og liggeunderlag (husk at natt til søndag skal du på haik 

og sove ute) 

- Minimum et ekstra skift 

- Ekstra par sokker (alltid greit ;-) 

- Gode sko (det kan bli vått) 

- Lommelykt (kan være greit med hodelykt, men ikke nødvendig) 

- Det du ellers trenger for en helg ute  

(tips kan hentes her: Pakking av sekk) 

- Mat fås på kurset  

- Gjør også plass til litt ekstra utstyr i sekken. Det vil bli utlevert 

fellesutstyr 
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