
 

Vi nærmer oss leir!  

Leirkomiteen er godt i gang med siste innspurten på 

planleggingen og med 400 forhåndspåmeldte deltakere 

ser vi for oss en fin uke full av aktiviteter! 

KRETSLEIR 2019 

INFO 3 

GRENLAND KRETS 

AV NSF 

 VINTER 2019 

TID, STED OG 

PRIS 

TID: 29.juni – 06.juli 

STED: Lunde 

slusecamping 

PRIS: 

Speidere: kr 1900,- 

Rovere/ledere: kr 1100,- 

Småspeidere: kr 300,-  

  

FULL PRISLISTE: 
 Speidere: 1900.-  

 Søsken (fra 3.deltager) 1600.-  

 Leder/hjelper: 1100.-  

 Rover: 1100.-  

 Rovere i arbeidsleir fra onsdag til ferdig riving av leir: 550,-  

 Småspeidere, 1 overnatting: 300.- / 2 overnattinger: 400,- 

 Barn under 5 år: Gratis.  

 Lederbarn fra 5 til 8 år: gratis  

 Lederovernatting: Døgnpris: 200.-  

PÅMELDING: 
Påmeldingen vil gjøres via medlemssystemet.  

Påmeldingen åpner 1.april og stenger 1.mai.  

Det er fortsatt plass til flere deltakere, så hvis dere har 

vennskapsgrupper dere ikke har invitert enda, så er de hjertelig 

velkomne. 

 

ARBEIDSLEIR: 
Det legges opp til arbeidsleir for ledere og rovere som vil hjelpe til med 

bygging og riving av leiren til en redusert leirpris. 

Arbeidsleiren begynner onsdag ettermiddag og er ferdig etter rivingen 

etter leiren.  

Det skal blant annet bygges portaler, Ta-Sjansen-rampe og merking 

av områder, så det er behov for både hele roverlag og enkeltpersoner.  

 

 

 

 

 

POLITIATTESTER: 
Vi minner om at ALLE ledere og rovere SKAL ha gyldig politiattest på leiren, dette gjelder også lederne 

som skal være med småspeiderne og foreldre som er med som hjelpeledere. Dersom du er usikker på om 

noen av dine ledere/rovere mangler politiattest kan dette sjekkes i medlemssystemet, eller ved å sende en 

mail til kretssekretæren 
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PROGRAM 
Daglig program:  

 

Vekking kl. 07.30 

Flaggheis kl. 08.00 

Frokost kl. 08.30-09.30 

Program kl.10.00-12.00 

Lunsj kl. 12.00-14.00 

Program kl. 14.00-16.00 

Middag kl.16.00-19.00  

Ledermøte kl 18.30 

 

 PROGRAMINFO: 
Det blir lagt opp til et spennende program med tradisjonelle speiderleir-aktiviteter samt flere 

vannaktiviteter som blant annet heldags kanotur. Rovere og ledere må regne med at de må stille som 

postmannskap på noen av aktivitetene og som nattevakter. 

 

FORHÅNDSOPPGAVE: 
En av programpostene under årets leir vil være «Ta Sjansen!» 

Som forhåndsoppgave må patruljene lage en Ta-Sjansen-båt med maksmålene 120 x 80cm 

 

SMÅSPEIDERE: 
Det legges opp til eget småspeiderprogram for småspeideren som kommer fra onsdag til torsdag. 

Det blir vannaktiviteter, natursti, leirbål onsdagskveld samt at det jobbes med noen andre mulige gøyale 

overraskelser. 

Dersom noen grupper ønsker å ha sine småspeidere i leiren frem til fredag, for at de skal kunne være med 

på Ta-Sjansen, er det også mulig, men det tilbys ikke noe program utover originalt oppsett.  

Grupper som kommer med småspeidere, må også stille ledere til småspeideraktivitene.  

 

HAIK: 
Som alltid på leir, så legges det opp til haik, denne gangen vil haiken bli lagt opp fra tirsdag til onsdag.  

Haiken vil foregå i naturskjønne omgivelser nord for Flåbygd. Patruljene blir transportert med buss til og 

fra leiren til ulike droppsteder i Flåbygområdet 

Haikerutene følger delvis skogsbilsveger, vassdrag og naturlige traseer i terrenget. Alle haikerutene vil 

også passere småvann – trolig kan vi også invitere til fiske underveis.  

Det er 3 alternative ruter hvor lengden på rutene i hovedsak utgjør forskjellene. 

Rød rute – Ca 6 km. Noe stigning dag 1. Kort og lett løype dag 2. Enkel orientering langs skogsilveger 

eller merking i terreng. 

Grønn rute – ca 10 km. Stigning dag 1, noe lettere dag 2. Enkel orientering langs skogsbilveger eller i 

terreng. Noe erfaring med orientering og bruk av kart og kompass er nødvendig. 

Brun rute – ca 15 km. Orientering langs skogsbilveger og i terreng. God erfaring med orientering og 

bruk av kart og kompass er nødvendig. Krever god fysisk form. 

Påmelding til haikerutene skal gjøres allerede ved påmeldingen. 
 

LEIRPROFILERING: 
Det er laget et leirmerke med tilhørende aktivitetsmerker! 

Mer info om selve leirmerket og aktivitetsmerkene vil komme i info 4 som er planlagt ut i April. 

I leirkontingenter ligger det også leir t-skjorter, disse bestilles ved påmeldingen. 

 

 

  

“The most worth-while thing is to try to put happiness into the 

lives of others.”  

 
-Lord Baden-Powell 
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LEIRSANGEN: 
Det er laget egen leirsang for leiren vår, den heter «Gjøre speiderting» og er laget på melodien til  

«Gjøre ingenting» av Freddy Kalas 

 

Teksten kommer her så det er bare å begynne å øve: (melodien finnes på Spotify) 

Nå er det sommer  

Nå er det tida for skjerf og for knute 

Alle som kommer  

Blir med på den råeste leiren her ute  

Her kan du se det  

De fineste minnene tar ikke bankkort (De tar ikke bankkort)  

 

Ligger her og tenker høyt  

I skyggen av et bjørketre, her lar jeg bare tiden fly avsted  

På speiderleir i Lunde  

Jeg er her, jeg er fri  

Jeg skal bli og gjøre speiderting  

Hjertet mitt banker  

Til takten av yogi og nasse og ole  

Her kaster jeg anker  

Skrur av mobilen og blir for godt  

Vi synger og danser  

De fineste minnene tar ‘kke kontanter (De tar ‘kke kontanter)  

Ligger her og tenker høyt  

I skyggen av et furutre, her lar jeg bare tiden fly avsted  

På speiderleir i Lunde 

Jeg er her, jeg er fri  

Jeg skal bli og gjøre speiderting  

I skyggen av et asketre, her lar jeg bare tiden fly avsted  

På speiderleir i Lunde  

Jeg er her, jeg er fri  

Jeg skal bli og gjøre speiderting 

Kanskje vi er helt på jordet  

Kanskje vi lager historie  

Hvem vet, hvem vet  

Kanskje vi er helt på jordet  

Kanskje vi lager historie  

Hvem vet, hvem vet  

Ligger her og tenker høyt  

I skyggen av et lønnetre, her lar jeg bare tiden fly avsted  

På speiderleir i Lunde  

Jeg er her, jeg er fri  

Jeg skal bli og gjøre speiderting  

I skyggen av et palmetre, her lar jeg bare tiden fly avsted  

På speiderleir i Lunde  

Jeg er her, jeg er fri  

Jeg skal bli og gjøre speiderting 

 

"A week of camp life is worth six months of theoretical teaching in 

the meeting room." 

-Lord Baden-Powell 


