
 

Påmeldingen er åpnet!  

Velkommen til «Jakten» i Sauda

Påmelding 
Påmelding skjer via Min Speiding. Alle 
utenom stab må melde seg på gjennom 
speidergruppa. Påmeldingsfristen er 1. mai. 
 
Lenke til påmelding: 
https://min.speiding.no/activities/view/3368 
 
Er dere en KFUK-KFUM-gruppe tar dere 
kontakt med pamelding@kretsleir.no for mer 
informasjon. 
 
Maur 
Ønsker du eller dine rovere å hjelpe til, men 
også ha litt fritid på leiren? Som maur får dere 
mulighet til å være med å hjelpe til i en av 
etatene på leiren og samtidig ha tid utenom til 
å gjøre andre ting. 
 
Høres dette ut som noe for deg? Da ønsker vi 
at du sender en mail hvor du skriver litt om 
hvilke typer arbeidsoppgaver du kan tenke deg 
og sender det på e-post til: 
pamelding@kretsleir.no 
 
Vi kan ikke garantere at alle maur blir satt opp 
på sin foretrukne etat, men vi vil gjøre så godt 
vi kan. Du kan lese mer om de ulike etatene 
nedenfor. 
 

Busstransport  
Underveis i leiren har vi bruk for busstransport 
mellom noen av aktivitetene og vi vil gjøre 
avtaler med dere. Om deres gruppe skal kjøre 
buss til og fra leiren og ha bussen i Sauda hele 
uken, ta kontakt med oss.  
 
Pris  
Prisene til leiren har blitt noe oppjustert slik at 
det følger prisveksten.  
 
Speider, rover: 2200 
Ledere og foreldre: 2000 
Lederbarn (hel uke): 1600  
Småspeider: 800 
Småspeiderledere og foreldre: 700  
Småspeiderlederbarn: 600 
Maur: 1300 
Stab: 600 

Hjelpe til på leir?  
Ønsker du å hjelpe til på leir som en 
del av staben? Kanskje du også vil 
være med på forberedelsene før 
leiren? Send oss en e-post til 
pamelding@kretsleir.no hvor du 
forteller kort om deg selv, hva du 
tenker du kan bidra med og hvilken 
etat du ønsker å være med i. 



Informasjon  

Under leiren jobber info med å lage 
leiravis og poste på sosiale medier. 
Som journalist får du skrive saker 
om det som foregår på leiren, det er 
spennende arbeid der du får treffe 
mange kule folk! Om du liker å 
fotografere er dette også stedet for 
deg, vi trenger masse gode bilder 
både til leiravisen og sosiale medier. 
Bli med i info! 

 

Forsyning  
Uten mat og drikke duger helten ikke, og uten 
forsyningsetaten går vi alle sultne! Vil du være 
med å holde hjulene i gang for de frivillige på 
leiren i stabsmessen eller sørge for at alle 
gruppene får den maten de skal ha? Da er 
forsyning stedet for deg!  
 
 

Program  
Program arrangerer alt av program og 
aktiviteter som foregår på leiren. I program 
planlegger og gjennomfører de øktene, 
småspeider aktiviteter, ledertreff, rover 
aktiviteter osv. Det er mange gøye aktiviteter 
under planlegging så om du er maur i program 
kommer du garantert til å kose deg på leir!  

 

Teknisk  
Teknisk har ansvar for at alt det praktisk går i 
orden. Det er allerede gjort en stor jobb med å 
skaffe leirområdet og mye begynner å komme 
på plass. Vi har også behov for folk litt i 
forkant og etterkant av leiren for å rigge opp 
og rigge ned. Om du har teknisk erfaring blir vi 
takknemlig om du vil være med på laget, enten 
hele uken eller i noen dager. Bli med i teknisk! 
 
 
 
 
 
 

Beredskapskoordinator søkes! 
Vi trenger en som kan ta ansvar for å lage en 
beredskapsplan til leiren. Dette gjøres i 
forkant, så du trenger ikke være med på leiren 

for å hjelpe til☺ Har du erfaring med dette fra 

tidligere? Vi trenger DEG! 

Kontaktinformasjon  
Mailadresse:  
info@kretsleir.no  

Instagram: 
https://www.instagram.com/kretsleir_2023/ 

Facebook:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=
100087298731776  
 

Speiderhilsen,  
Leirkomitéen  
 
 
 
 

 

 

 


