
 
 
 

Kretsleir Bjørgvin 2020 
 
Påmeldingen er åpen! 
Påmeldingen vil foregå på hypersys. Siden hypersys ikke er opp til speiderstandard 
enda, vil det være litt mer tungvidt enn tidligere. Men frykt ikke: det er ikke 
vanskeligere.  
 
Påmeldingen vil være åpen for alle. Vi oppfordrer alle ledere til å minne speiderne og 
foreldre på at påmelding skal gå gjennom gruppeleder.  
 
På hypersys må gruppeleder gå inn på arrangementet og melde på en og en 
deltaker. På arrangementet må man søke opp speideren i gruppen. Da kommer det 
opp et kommentarfelt der må gruppeleder skrive følgende: Allergier, dietter, 
pårørende (navn, relasjon og telefonnummer) og om speideren godkjenner at den blir 
tatt bilde av. Påmeldingen er bindende, men man kan redigere informasjon i etterkant 
om det skulle være noe å tilføye eller mangler.  
 
Det er ikke en egen lederfunksjon på hypersys. Ved påmelding av ledere (ledere som 
skal betale lederpris), må man melde seg på som deltaker og skrive i 
kommentarfeltet at man skal være leder.  
 
Stab skal kun melde seg på etter skriftlig godkjenning av etatsleder.  
Maur kan melde seg på direkte, men med forbehold om at det er få plasser. Man er 
ikke påmeldt som maur før man har fått skriftlig tilbakemelding fra maurdronning. Vi 
oppfordrer rovere spesielt til å delta som maur. Dette er en arena hvor man vil jobbe i 
lag, bli godt kjent og får nye utfordringer. Maur bygger opp leiren, sørger for 
vedlikehold og river den ned igjen. Ved påmelding som maur binder man seg til å 
kunne møte senest tre dager før leirstart og være der til to dager etter leirslutt. Disse 
datoene kan forandres ved behov. 
 
 Alle ledere, stab og maur må ha fremvist politiattest.  
 
Viktig at alle allergier og sykdommer blir meldt inn på forhånd. Dette er for 
speidernes, ledernes og stabens beste, da vi kan tilpasse og forberede oss etter de 
forutsetningene man har.  
 
Påmeldingen stenger 1.Mars 2020.  
 
Økonomi skal ikke være et hinder for å være med på arrangement i Norges KFUK-
KFUM speiderne. KFUK-KFUM speideren har opprettet et deltakerfond for å gi støtte 
til dem som måtte trenge det. Er du 26 år eller yngre kan du, din foresatte eller din 
leder sende søknad om å få dekket deltakeravgiften din. Mer informasjon finner du 
på nettsidene via linken under.  
Deltakerfond: 
https://kmspeider.no/deltakerfond/category5278.html 
 

https://kmspeider.no/deltakerfond/category5278.html


 
Ønsker du å bidra på leir enten med forslag til aktiviteter, igjennom stabs- eller 
mauroppgaver. Ta kontakt igjennom skjemaet på linken under 
https://bjorgvin.kmspeider.no/materiell/bli-med-a-lage-kretsleir-2020-d-article7667-
2385.html 
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