
 

Leirbrev 3 
 
 
Nå nærmer vi oss sommeren med stormskritt og hovedkomiteen 
jobber med de siste detaljene for at det skal bli en knallbra 
kretsleir. 
 
Her kommer litt praktisk info.Vi har også lagt ved noen linker til 
videoer fra tidligere leirer som det er mulig å vise i gruppen!  

Pris ved påmelding: 
Ordinær: 2500 
2. familiemedlem: 2150  
3. familiemedlem: 1850 
Barn  4-9 år: 1000 
Barn 0-3 år: Gratis  

Makspris Familie: 6500 

Dagspris: 400kr    

 

Ledere: 1500  
(1 pr gruppe + 1pr 10 speidere) 

Maur: 1500 
Stabsmedlemmer: 1250 

Småspeiderleir tors-lør (1-4 klasse): 
600kr 

Dagspris ledere: 250

Betalingsfrist for gruppene er 1. april 2020, da skal betalingen for alle som skal på 
leir være betalt inn til kretsen.  

Småspeiderleir 
Småspeiderleir er beregnet for alle fra 1. til 4. klasse, og det er satt opp 
småspeiderleir fra torsdag 02.07 til lørdag 04.07. Her vil det være mulighet for at de 
yngre speiderne får delta på leirlivet og det blir også aktiviteter for dem, tilpasset 
alderen. Her må gruppene stille med ledere på aktivitetene. Påmeldingsfrist og 
betalingsfrist for småspeiderleiren er den samme som for resten av leiren.  
 
 
Hva skjer på leir (for å nevne noe):  

 
● Bading 
● Bygging av leir 
● Gudstjeneste 
● Leirfres 
● Turneringer 
● Haik 
● Bibeltimer 
● Dagsaktiviteter 

● Leirbål 
● Kiosk 
● Sytelt 
● Markedsdag 
● Kroer både for PF, Rover og 

leder 
● Rovertrekamp 
● Lederhappening

 
 
 
 



Praktisk info:  
● Leiren blir avholdt på idylliske Herdla i Askøy kommune. Herdla ligger helt 

ytterst på øyen og det er mulig å komme fra hit både med buss, bil, båt og 
sykkel.  

● Transport til leir: Det blir ikke satt opp fellestransport. Det oppfordres til å ta 
kollektivt, eventuelt fylle opp personbiler og kjøre sammen.  

● Godstransport vil heller ikke bli arrangert, dette på grunn av relativt kort 
avstand fra byen. Det vil, slik som på spurkeland i 2012, være mulighet for å 
kjøre godset til leiren fra 26. juni. Det vil ikke være anledning til å kjøre inn på 
leirplassen, godset må dermed bæres fra parkeringsplassen og bort til 
gruppens tildelte leirområde ved levering.   

● Raier: Vi ser at levering av raier til Herdla kan bli en utfordring. Vi jobber med 
å få dette til, men om noen har tips eller vet om noen som driver med dette, 
tar vi gjerne imot info om det. Status på raier vil bli løpende oppdatert 

● Dagsaktiviteter: I år som årene før bidrar gruppene med dagsaktiviteter, disse 
må meldes inn før  1. mai og inneholde liste over hva som trengs for å 
gjennomføre aktiviteten samt hvor mange aktiviteten er beregnet for. Ekstra 
gøy er det om  temaet for leiren: helt grønn, er implementert i aktiviteten. 
Skjema for innsending av aktivitet kommer fortløpende på nettsiden.  

● KPK, kretspatruljekonkurransen, vil bli sendt ut til gruppene etter 
påmeldingsfristen har gått ut. Vinneren av KPK får det anerkjente “vi er best”-
flagget til odel og eie helt frem til neste kretsleir.  

 
 
 

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 

 
 
Speiderhilsen Hovedkomiteen  
v/ leirsjefene Julie Andrea Taule Nordli og Amalie Ulevik Bjerk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Her finner dere noen videoer fra tidligere leirer som vil gi dere et innblikk i hva en 
speiderleir er: 
 

● https://www.youtube.com/watch?v=RVhcAVGdE4Q 
● https://www.youtube.com/watch?v=mTsfMf2SVEo&list=PLFm_bdfGXlx6BUa

WqEYV_jstftH7vnJ-c&index=3 
● https://www.youtube.com/watch?v=_xREnOOx1hw&list=PLFm_bdfGXlx43ud

Zjxs5vO-Rv5XF8q0bp&index=14&t=0s 
 
 
 


