
Velkommen til FanOs-manøver søndag 22. april på Totland 
 

1. Fjøsanger speidergruppe har gleden av å invitere alle gruppene i FanOs til den årlige 
FanOs-manøveren, som i år vil være på Totland. 
 
Vi håper det blir en gøy og spennende konkurranse for patruljer i tropp og småspeidere i flokk. 
 
 
Fremmøte: 1. Fjøsangers speiderhytte på Totland. 

Det tar ca. 20 - 30 min å gå opp til hytten. Veien opp vil bli merket. 
 

Registrering: Patruljene/kullene registreres i startområdet ved hytten fra kl. 10:15. 
 
Manøverstart: Felles åpning og markering av St. Georgsdag kl. 11. 

Umiddelbart etter starter manøveren. 
 
Postvakter: Alle gruppene forventes å stille med minst én postvakt per påmeldte 

patrulje/kull. Postvaktene fordeles deretter på poster etter behov ved 
ankomst Totland. 

 
Avslutning: Ved 1. Fjøsangers speiderhytte. 

Småspeiderløypen avsluttes kl. 15:00. 
Speiderløypen avsluttes kl. 16:00. 

 
Påmelding: Påmeldingen skjer gruppevis innen onsdag 18. april. Påmelding 

skjer via e-post til kristensen.ja@gmail.com. Det er en påmeldingsavgift på 
50 kr per patrulje/kull påmeldt, dette betales til 1. Fjøsangers konto 5201 21 
17582. Merk betalingen med gruppe og patrulje/kullnavn.  

 
Småspeiderkullene skal til enhver tid ha med seg en voksen rundt i løypen. Disse skal dog ikke være 
med på å løse oppgavene på post, men hjelpe kullene underveis. 
Speiderpatruljene gjennomfører manøveren som vanlig på egenhånd. 
 
Småspeiderne må ta med: Mat, drikke, sitteunderlag og skrivesaker. 
Storspeiderne må ta med: Mat, drikke, sitteunderlag, skrivesaker, kartmappe, kompass, 

kniv og førstehjelpsutstyr. 
Postvakter: Mat og drikke. Liggunderlag for dem som har anledning til 

det. 
 
Alle må også huske å kle seg etter været. Gode sko/støvler er en fordel, da det kan være fuktig i 
terrenget.  
 
Vi oppfordrer også til samkjøring denne søndagen. Det er beskjedent med parkeringsplasser på den 
parkeringsplassen nærmest hytten, så de fleste må nok parkere i området rundt Riple skole. 
 
Vi gleder oss masse til å se dere på Totland neste søndag! 
  
Speiderhilsen 
1. Fjøsanger speidergruppe 
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