
11. februar åpnet påmelding for kretsleiren ”Att og 
fram” i Øvre Eidfjord, 29. juni til 6. juli 2019!

Påmelding åpnet!
Påmelding til leiren er nå åpnet! Gruppene melder 
seg på gjennom medlemssystemet min.speiding.
no. Er dere en KFUK-KFUM-gruppe tar dere 
kontakt med pamelding@kretsleir.no for videre 
informasjon. Nærmere opplysninger om påmelding 
ble sendt ut i forrige skriv som dere kan finne på 
mail, nettside eller Facebook. 

Vi gjør oppmerksom på at påmelding til roverhaik 
og lederarrangement skjer samtidig med gruppens 
påmelding.

Haik
Speiderhaik
Årets haik for patruljene er lagt til vakre 
Hardangervidda og kommer til å gå til dels over 
tregrensen. Dette betyr at patruljene bør vurdere å 
ha med seg fjelltelt.

Roverhaik
På denne leiren blir det roverhaik! Turen vil gå i flott 
turterreng, men vi gjør oppmerksom på at turen har 
en høydeforskjell på 1000 m. og en lengde på  
ca. 2 mil. En skikkelig haik med mye stigning, men 
noe alle selvfølgelig skal klare!

Siden store deler av turen går over tregrensen, 
skal alle roverlag ha med seg fjelltelt. Godt skotøy 
er nødvendig da det kan være snø øverst i løypen. 
Roverhaiken går på samme dag som speiderhaiken, 
men ikke i samme område. 

Fordi det er behov for transport til haikestart må 
det bli oppgitt antall rovere som skal delta gjennom 
gruppens påmelding i medlemssystemet.

Følg også med på rovernes egen Facebook-side!

Lederarrangement
Tirsdag, samme dag som haikene gjennomføres 
vil det være et arrangement for ledere. Vi ønsker 
å invitere til besøk på Norsk Natursenter med 
påfølgende treretters middag. 

Arrangementet vil ha en egenandel på 175 kr per 
deltager. Påmelding er bindende og skjer gjennom 
gruppens påmelding i medlemssystemet ved å 
oppgi antall deltagere. Vi gjør oppmerksom på 
at det er maksimalt 200 plasser, hvis det blir flere 
påmeldte enn dette blir det loddtrekning.

Foto: Landsleir i Bodø 2017
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Forhåndsoppgavene
1. Miljøstasjon 
Når en reiser att og fram i tid er det viktig å ha orden i sysakene. En av forhåndsoppgavene til årets leir blir 
dermed å planlegge en miljøstasjon. Temaet for stasjonen er «tid», og miljøstasjonen skal legge opp til 
sortering i 6 ulike kategorier. Forhåndsoppgaven blir bedømt i funksjonalitet og kreativitet. Gruppen som 
møter kriteriene best vil motta en premie på leiren. 

På leiren vil det være kildesortering, og uansett om gruppene velger å være med på konkurransen eller ikke 
så må alle kildesortere i de 6 kategoriene gjennom hele leiren. 

Miljøstasjonen skal ha følgende 6 kategorier:
1. Restavfall (her inngår også sisaltau)
2. Papp og papir
3. Glass og metall
4. Plast
5. Matavfall
6. Panteflasker

Kriteriene for miljøstasjonen:
1. Den må ha seks inndelinger
2. Den må tolke temaet ”tid” på en kreativ måte
3. Være enkel å tømme
4. Utilgjengelig for dyr
5. Den må være hjemmelaget
6. Bruk av spiker, gaffa-teip eller lignende vil gi 

betydelige minuspoeng
 

2. Kapteinbind
Under leiren vil enhver speider så vel som leder skal ha et kapteinsbind, som skal passe den enkeltes 
overarm. Hvordan bindene skal brukes kan vi ikke røpe helt ennå, men de skal være følgende:
1. 10 cm bredt, og være i fargen gul for 

småspeidere, grønn for speidere, burgunder for 
rovere, og blått for ledere.

2. På bindet skal en skrive bursdagen sin;  
dd.mm.åå. Eksempel: 200897.

3. Tallene skal være svarte, og det skal være 1.5 
cm marg over og under. Lukkemekanisme, evt. 
strikk er opp til hver enkelt.

Kanolån
Vi er interessert i å vite om det er noen grupper 
som har anledning til å ta med seg kanoene 
sine på leiren. Leiren dekker eventuelle ferge-/
bensinkostnader for dette. 

Dersom gruppen kan ta kanoer med, registreres 
dette i  gruppens påmeldingsskjema.

Transport
Kretsleiren vil ikke organisere transport. Gruppene
bes om å kontakte sine kretskontor for mer 
informasjon om hvordan dette evt. organiseres.

Kraftig vind = kraftig bardunering
Årets leir ligger i et område utsatt for kastevinder.
Dette medfører at alt av telt og byggverk må
barduneres ekstra kraftig. Gruppene må være
spesielt oppmerksomme ved bruk av telt og bygg
med stort vindfang, som for eksempel stjernetelt og
partytelt.

Bygg høyere enn to meter skal ha en plan for sikring
og må godkjennes av beredskap. For godkjenning
av slike byggverk ta kontakt med info@kretsleir.no
innen 1. april 2019.
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Maur på leir
De som ønsker å være maur på leir meldes på 
gjennom gruppepåmelding. Som maur vil du 
hjelpe til med gjennomføring av leiren uten å ha et 
overordnet ansvar. Du vil bli knyttet til en spesiell 
etat og arbeider med den oppgaven du blir tildelt. Vi 
i staben ønsker å legge opp arbeidsplanen til maur 
slik at du kan forvente noe fritid.

Lurer du på hva de ulike etatene trenger hjelp med? 
Se infoskriv 2 som ligger ute på nettsiden, Facebook 
og som ble tilsendt gruppene på mail.

Kontaktinformasjon
Nettside

www.kretsleir.no

Mailadresse

info@kretsleir.no

Sosiale medier

Facebook: www.facebook.com/

kretsleir2019vestlandet/

Facebook Rovere: https://www.facebook.com/

roverne2019/

Instagram: www.instagram.com/kretsleir2019/

Speiderhilsen,
Leirkomitéen
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