
Patruljens forhåndsoppgave til Kvernmoen 2019                                                                                                                

På Kvernmoen 2019 vil det bli 3 haikruter å velge mellom. 
Patruljen skal sammen med troppsleder velge hvilken rute de vil gå under 
haiken. 

Under innsjekk oppgir dere hvilke haikruter patruljen har valgt. 

Alle patruljer oppfordres til å øve litt på kart og kompass, padleteknikk og 
førstehjelp. 

 

Skulle det være noe du lurer på angående haiken, ta kontakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Haikrute 1 

Lengde: 20km 
Ruta går på sti, grusveg og noe utenfor sti. 
Kanopadling i ca. 3km 
Et bemannet sjekkpunkt hvor patruljene kan overnatte. 
I underkant av 10km å gå per dag 

Hva bør speiderne kunne for å gjennomføre denne? 

 Minst 2 speidere må kunne bruke kart og kompass. 
 Alle i patruljen må ha padlet litt kano tidligere. 
 Patruljen må kunne bruke kokeapparat på gass. 
 Patruljen etterlever speiderlovens paragraf om å verne naturen. 
 Patruljen må kunne utføre førstehjelp om det skulle bli nødvendig. 
 Patruljen bør ha vært på haik uten voksne tidligere. 

 

 



 

Haikrute 2 

Lengde: 17km hvor 5km er kanopadling 
Deler av ruta ligger langs riksgrensa 
Ruta er på sti, grusveg og noe utenfor sti 
Et bemannet sjekkpunkt hvor patruljene skal overnatte.  
Ca. 8km per dag 

Hva bør speiderne kunne for å gjennomføre denne? 

 Minst 2 speidere må kunne bruke kart og kompass. 
 Alle i patruljen må ha padlet kano tidligere. 
 Patruljen må kunne bruke kokeapparat på gass. 
 Patruljen etterlever speiderlovens paragraf om å verne naturen. 
 Patruljen må kunne utføre førstehjelp om det skulle bli nødvendig. 
 Patruljen bør ha vært på haik uten voksne tidligere. 

 

 

 

 

 

 



 

Haikrute 3 

Lengde: 11km 
Deler av ruta går langs riksgrensen. 
Ruta følger sti og grusveg 
Et bemannet sjekkpunkt hvor patruljene skal overnatte   
Ruta passer for patruljer som ikke er vant til å være alene på haik  

Hva bør speiderne kunne for å gjennomføre denne? 

 Patruljen må kunne bruke kokeapparat på gass 
 Patruljen etterlever speiderlovens paragraf om å verne naturen. 
 Patruljen må kunne utføre førstehjelp om det skulle bli nødvendig 
 Patruljeføreren bør ha vært på haik tidligere. 

 

 

 

 

 

 


