Klassetur 10E
Da er det klart for klassetur til Camp Sirdal fra 1-3 sept. Som dere alle vet ble vi nødt til å avlyse
Osloturen pga økning i smitte av Corona i Oslo. Vi fikk påbud av rektor og kommunelegen,
og måtte på veldig kort tid kaste oss rundt å finne lokale alternativer. Siden en stor del av klassen
nylig hadde vært på Troll aktiv på Evje på konfirmasjonstur, fant vi ut at Camp Sirdal var et godt
alternativ.
På Camp Sirdal finner vi Huskyfarm hvor elevene får mulighet til å prøve ut hundesledekjøring i tillegg
til stell/foring av hundene, de har for tiden en profesjonell skyte instruktør slik at elevene kan skyte
på leirduer, bueskyting, natursti, flåtebygging, disco på låven, bading, badstue, fisking etc. De har i
mange år drevet med sommerleirer for ungdom og er erfarne på feltet.
Elevene blir innkvartert i 7 lavvoer. Begge kontaktlærerne Leif Otto og Lillian blir med og i tillegg
Magne, som er miljøarbeider. Foreldrekontaktene som stiller sporty opp er
Trond Moi mob.970 70477, og Tone Grete Skeivoll mob.958 47931.
Avreise er tirsdag 1 sept kl.8.30 og vi drar hjem fra Sirdal kl.12 på torsdag (hjemme i 15 tiden). Vi
drar med egen buss.
Vi har fått følgende utstyrsliste fra Sirdal (klær etter vær):
• Sovepose + liggeunderlag
• Badehåndkle
• Undertøysskift og ekstra sokker
• Varm genser og varm jakke
• Varmt tøy til å sove i (eventuelt ullteppe)
• T-skjorte og shorts
• Regntøy
• Gummistøvler/fjellstøvler
• Lette sko/joggesko
• Badetøy
• Toalettsaker
• Drikkeflaske
• Liten ryggsekk
• Lommelykt
• Godteri/chips eller noe annet å kose seg med på kvelden.
• Brus (ikke energidrikk)
• Det er nokså langt til nærmeste butikk, så alt bør kjøpes inn på forhånd.
Da håper vi dette blir en kjempegøy tur, og alle har vært superflinke til å selge doruller/kaffe etc for å
samle inn penger. Den gode nyheten er også at vi får igjen mesteparten av pengene fra Cochs
pensjonat, så vi er i pluss på pengefronten også.
Er det noe vi har glemt så er det bare å ta kontakt.
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