
 

Invitasjon til Småspeiderdagen 

6.juni 2021 

Drøbak/Frogn speidergruppe inviterer flokkene i Follo Krets til Småspeiderdagen 6. juni på gress-

sletta i skogkanten ved Seiersten Skanse/Drøbak Montessori Ungdomsskole. På grunn av 

koronaepidemien har vi redusert Småspeiderdagene til et 1-dags arrangement for ulvungene. 

Beverne kan dessverre ikke delta i år. Vi håper med dette at arrangementet vil kunne avholdes. 

Påmelding av alle barn og voksne gjøres i medlemssystemet. Påmeldingsfrist: 12.mai. 

Tema: Temaet for årets Småspeiderdag er Kjell Aukrust og hans «univers» av karakterer, oppfinnelser 

og pågangsmot. Temaet bestemte vi allerede for Småspeiderdagene i fjor, fordi det da var 100 år 

siden Aukrusts fødsel. På grunn av pandemien ble det jo ikke noe arrangement i fjor, men vi synes 

temaet er så bra at vi beholdt det også for i år. 

Innhold: Årets arrangement vil bestå av den tradisjonelle konkurransen med post-løype, en liten 

tilleggsoppgave som dere får informasjon om og materiell til på selve dagen, samt en hemmelig 

overraskelse. Vi legger ikke opp til noen forhåndsoppgave i år da det er usikkert hvor mye anledning 

flokkene får til å møtes før dagen. 

På gress-sletta: Vi vil bestrebe oss til å arrangere et så smittevernsikkert arrangement som mulig. 

Flokkene vil bli tildelt sine egne avgrensete områder på den store gress-sletten på stedet og skal 

oppholde seg der uten å blande seg med de andre flokkene. Vi oppfordrer alle grupper å ha med seg 

håndsprit. Det vil for øvrig være håndsprit tilstede ved toaletter og ved «sekretariatet» (leder-teltet).  

Alle må ha med egen mat og drikke. Det blir ingen matservering eller grill-muligheter, men mulighet 

til å fylle på med kaldt vann på drikkeflasker ved leder-teltet. Drøbak/Frogn speidergruppe vil ha folk 

som sørger for å holde oppsyn med toalettkøer, «tisseplassen for gutter», og at folk oppholder seg 

på anviste plasser m.m. 

Post-løypa: Når barna går post-løypa vil de gå med sine egne og med god avstand til de andre. Som 

tidligere blir flokkene fordelt på to like postløyper med maksimum 10 personer i hver «patrulje». Det 

er viktig at hver «patrulje» har 1-2 voksne til å gå sammen med seg som kan sikre at de holder 

avstand til andre grupper. De flokkene som har mer enn 10 deltakere påmeldt, må dermed planlegge 

for flere «patruljer» og nok voksne.  

Hver flokk stiller med en selvvalgt post-oppgave som meldes fra om til Wenche Grønås på facebook-

siden til Folloflokken. Siden det blir to like rundløyper må hver flokk altså stille med to like poster og 

minimum 2 personer som postmannskap (minimum 1 person per post per rundløype). 

Oppmøte- og hentested: Barn og voksne kan settes av/hentes på plassen foran Seiersten 

ungdomsskole. Det er en stor fordel om flokken ankommer rimelig samlet og går sammen opp den 

snaue kilometeren opp til gress-sletten ved Seiersten Skanse/Montessori Ungdomsskole. Det vil være 

folk tilstede som anviser veien dit. En bil fra hver flokk kan evt. kunne stå parkert utenfor porten til 

Montessori Ungdomsskole (adresse dit er «Batteriveien 1, Drøbak).  

Når gruppene ankommer gress-sletten må de henvende seg til sekretariatet/leder-teltet slik at alle 

ankomne personer registreres og gruppen kan bli anvist til «sin plass» på gress-sletta. 

https://kart.1881.no/?lat=59.668006072830025&lon=10.63731372356415&z=18&v=0&r=&o=&layer=
https://kart.1881.no/?lat=59.668006072830025&lon=10.63731372356415&z=18&v=0&r=&o=&layer=


Program: 

10.00-10.45: Oppmøte med innsjekk og registrering av alle deltakere. Post-mannskap møter til 

informasjonsmøte ved lederteltet kl. 10.00. 

11.00: Åpning av arrangementet  

11.15-14.00: Post-løype 

14.00-15.00: Matpause og tilleggsoppgave (gjøres på gruppens anviste plass på gress-sletten). 

15.10: Hemmelig overraskelse 

15.45-16.15: Avslutning med utdeling av premier og merke 

 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Hanne Sickel (hanne@drobakspeiderne.no / tel 99571160) 

 

Velkommen til Drøbak  

mailto:hanne@drobakspeiderne.no

