
Turrutiner i Gjøvik speidergruppe 
Et av de viktigste målene for speiderne er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste 
mennesker. Turer og friluftsliv er hovedarenaen for å trene på dette, og speiderne vil i mest 

mulig grad løse praktiske gjøremål på egenhånd, ledet av en patruljefører 
 

Turer foregår som hyttetur, lavvotur, gapahuktur osv. Turen kan være for hele troppen, 
bare stifinnere/vandrere eller for en eller to patruljer. På tropps- og vandrer/stifinnerturer 
er det alltid to eller flere ledere over 16 år med. På patruljeturer kan patruljen dra på 

egenhånd, med patruljeføreren som leder. Lederne gjør en vurdering av om dette er mulig i 
hvert enkelt tilfelle. Det er alltid en voksen leder som har kontakt med patruljen under 

turen, og som er klar til å ta seg av uforutsette hendelser. 
 

Informasjon: Alle turer informeres om i forkant med info-ark. Arket deles ut på møtet eller sendes 

på mail til alle vi har mailadresse til. Infoen legges også ut på hjemmesiden. Påmelding 

sker vanligvis på møtet før turen. 

Avreise: Avreise skjer fra avtalt sted, som regel Kopperud skole. Foreldre må hjelpe til ved 

transport til og fra bestemmelsesstedet. Speiderne fordeles i biler slik at det er mest mulig 

praktisk med hensyn til plass og belastning. 

Dette forventer vi av de som hjelper til med transporten: 

 Sjåføren forsikrer seg om at alle er sikret. 

 Sjåføren møter til avtalt tidspunkt både ved avreise og ved henting. 

 Ingen sjåfører kjører hjem før turen er avsluttet med felles samling, eller før leder for turen 

har gitt klarsignal til å reise. 

 Bilen er tømt/ryddet slik at det er plass til bagasje. 

 Bagasje fordeles der det er plass. 

Kjøring går på rundgang slik at kostnader fordeles på deltakerne. Det gis ingen kjøregodtgjørelse 

unntatt ved spesielt lange turer. Ledere kjører vanligvis også. Ledere får delvis kjøregodtgjøring, 

som regel deles et eventuelt overskudd av turen på de lederne som kjører. 

 

Utstyr: Utstyret pakkes i sekk slik at det er mulig å bære det for speiderne, uten løse poser eller 

ekstra kolli. Bag er ikke ønskelig. Det er ikke ønskelig at foreldre hjelper til med å bære 

utstyr fram til hytta/overnattingsstedet. Vi ønsker at speiderne skal oppleve å håndtere eget 

utstyr selv. 

Pris: Prisen for turen dekker vanligvis overnatting, forbruksutstyr, delvis transportkostnader (ledere) 

bompenger, og ofte felles middag. 

Mat: Hvis ikke annet er sagt må speiderne ta med brødmat selv. Dette samles inn og dekkes på 

felles bord. 

Godteri: Godteri begrenses. For mye fokus på godteri eller uforholdsmessig stor mengde kan føre til 

at godteriet samles inn. Dette deles da mellom alle på turen eller gis tilbake ved turens slutt. 

Mobiltelefon: Det er ikke mulig, eller ønskelig, å hindre all bruk av mobiltelefon på turer. Bruk av 

mobiltelefon fører imidlertid med seg noen forhold som foreldrene må være oppmerksomme 

på: 

 Hjemlengsel: Kontakt med foreldre, særlig om kvelden og rett etter sengetid, fører ofte 

til hjemlengsel, med dertilhørende magevondt, hodepine, kvalme osv. 

 Ber om å bli hentet: Dersom speiderne er slitne, trøtte eller har andre plager (kvalme, 

snufsete) kan det skje at de ringer hjem og ber om å bli hentet. Dersom dette skjer MÅ 

foreldrene be om å få snakke med lederne/ ringe leder og avklare situasjonen. Mange 

speidere har blitt friske igjen før foreldrene har rukket å komme, og både lederen og de 

andre speiderne opplever dramatikk uten grunn. 

Det er derfor ønskelig at de yngste speiderne ikke tar med telefon på turer. 

 

Hjemkomst: Hjemkomst fra turer foregår som regel samlet til avtalt sted, alternativt kan speiderne 

bli kjørt hjem. Ingen må forlate ankomststedet uten at en eller flere av lederne er informert. 

Lederne er på plass til alle speiderne er blitt hentet, eller har gått hjem selv (de eldre 

speiderne) 

Hjemmeleder: Norges speiderforbund setter sikkerhet høyt, og det er derfor innført en ordning med 

hjemmeleder. Hjemmelederens rolle er å være kontaktperson for deltakerne dersom noe 

skjer på turen, og omvendt: dersom noen trenger kontakt med folk på turen. Hjemmelederen 

har også oversikt over deltakerne på turen i tilfelle ulykker eller katastrofer.  

 


