
                                  

JAKTEN PÅ DEN GYLDNE MELKESJOKOLADE 
Lørdag 5. februar 

kl. 10.30 til kl. 19.00 
 

For: Vandrere Buskerud 

Kongsberg og Modum KM inviterer DEG til å jakte på en kiste full med sjokolade! Begivenheten 
finner sted i Kongsberg med oppmøte på Kongsberg stasjon. Vi skal være ute å jakte etter den 
gylne melkesjokolade mesteparten av dagen, dretter blir det middag og vandrerting.  
 
Alle deltakerne blir delt inn i patruljer. Hver patrulje skal løse rebusen og gjøre forskjellige 
speideraktiviteter underveis. Hvor bra de løser postene og hvor fort de løser rebusen vil til sammen 
avgjøre hvem som vinner sjokoladekista. 
 
Etter jakten får speiderne middag og vi skal ha Vandrerting. På vandrerting diskuterer speiderne 
aktuelle saker i organisasjonen og velger representanter til kretsting (19.februar) og Ungdomsting 
(11.-13.mars). Om du er interessert i å være representant for Buskerud krets, er det fint om du 
sjekker at du er ledig disse datoene ☺  

Husk å ha speiderskjerfet synlig utenpå uteklærne! Viktig med ull innerst og gode vinterklær (lag på 
lag som kan justeres i forhold til aktivitetsnivå). Ta med en liten sekk med drikkeflaske eller termos 
med drikke, matpakke til lunsj, hodelykt, kompass, antibac, sjokolade, speiderkniv, ekstra klær etter 
vær, sitteunderlag og skrivesaker.  

Påmelding til ingeborgstrand@gmail.com innen onsdag 26. januar. Påmelding må 
inneholde navn og fødselsdato, gruppe og kontaktinformasjon til foresatte. Gi beskjed ved 
påmelding om det er noen allergier. Speidere fra Kongsberg KM melder seg på via Spond. 
Deltakeravgift (150 kr) betales ved påmelding på Vipps til Ingeborg på 918 59 049 (merk med 
JAKTEN og deltakernavn). I tillegg må alle deltakere ha med en 200 grams sjokolade som 
leveres inn ved oppmøte.  

Speidere kan hentes ved Speiderhuset i P.A. Munchs gate 2 kl 19. Speidere som reiser fra 
Drammen/Mjøndalen kan reise med tog som går fra Drammen kl 9.44 (ankomst Kongsberg kl 
10.25) og returtog fra Kongsberg kl 19.34 (ankomst Drammen kl 20.15). 

Vi forholder oss til smittevern-anbefalinger som gjelder i området vårt og der speiderne 
kommer fra. Per nå er det ingen antallsbegrensinger på ute-aktivitet, mens innendørs er det 
et maksantall på 30. Blir vi flere enn det – så kan ikke alle være inne samtidig. Spørsmål rettes 
til Ingeborg på 918 59 049, ingeborgstrand@gmail.com. 

Speiderhilsen fra Ingeborg, Espen, Gro, Anne, Thomas, Odd og Nina 
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