
Har du lyst til å være med på et eksklusivt eventyr? Nå har du en unik sjanse! I sommer får du mulighet 

til å være med å bygge ei flåte med kyndig hjelp og seile sammen med en herlig gjeng nedover 

Glomma. Hvor kult er ikke det? Dette vil bli et minne for livet!  

 1. og 2. JULI 2021 

For 8.-10. trinn i Tynset 

TRONTIKI EKSPEDISJONEN 

T R O N  U N G D O M S S E N T E R   

TORSDAG 1. JULI                                                                       
Flåtebygging: Denne dagen får du innføring i hvordan 
ei flåte konstrueres og bygges. Deretter jobber vi i grup-
per for å realisere drømmen vår.  

      Livredning og opptreden i vann: Når vi skal på flåte og 
kanotur er det viktig å vite hva en skal gjøre dersom 
en havner i vannet eller er utsatt for ei ulykke. Det vil 
være opplæring i bruk av kano og generelle sjøvettreg-
ler. Det vil bli gitt mulighet til å erfare hvordan det er å 
velte med kano med full bekledning for deretter å 
kunne berge seg selv, andre og utstyr i land. Det vil bli 
gitt grunnleggende opplæring i livredning. 

 

FREDAG 2. JULI 

 Og så er dagen for det store eventyret kommet: Flåta 
skal «sjøsettes» og vi skal gjøre oss klare til å nyte en 
heldag på Glomma på strekningen Tynsetbrua—Auma.  
Det vil bli ulike innslag og forskjellige oppgaver under-
veis. Vel i land rusler vi opp gjennom Aumajuvet og 
tilbake til Tron Ungdomssenter og utdeling av diplom. 

Påmelding til Tron Ungdomssenter på post@tron-ungdomssenter.no innen 25. juni.                                 

Max 20 deltagere så vær raskt ute med påmelding. Prinsippet om «førstemann til mølla» gjelder.           

Ved spørsmål kan Gunhild Lorentzen kontaktes på telefon 90758741. 

Sted: Tron Ungdomssenter/Glomma 

Tid: Begge dager starter kl. 9.00 og slutter ca. kl. 18.30 

Mer informasjon utsendes etter påmelding.  

GRATIS TILBUD TIL UNGDOM I TYNSET KOMMUNE 

 
Tron Ungdomssenter er medarrangør til Tynset kommunes sommerskole 


