
 

 

KRETSLEIR 2019 

INFO 4 

GRENLAND KRETS 

AV NSF 

PÅMELDINGEN ER ÅPEN ! 
 

VÅREN 2019 

TID, STED OG 

PRIS 

TID: 29.juni – 06.juli 

STED: Lunde 

slusecamping 

PRIS: 

Speidere: kr 1900,- 

Rovere/ledere: kr 1100,- 

Småspeidere: kr 300,-  

  

Påmeldingen går via medlemssystemet 

Påmeldingen stenger 1.mai. 

 

SOSIALE MEDIER 

 

Følg oss på sosiale medier og få mer info før og under 

leiren.  

Sjekk også ut hjemmesiden vår.  

 

Facebook: Kretsleir 2019 Grenland Krets  

 

INNRYKK OG INNSJEKKING 

 

Innrykket blir fra kl. 14.00 fredag 28.juni. 

Innsjekk kl. 09.00 lørdag 29.juni 

 

SMÅSPEIDERE 

Det er tilbud for overnatting for småspeiderne onsdag til 

torsdag, men muligheten for utvidelse til fredag. For 

grupper som har åpnet for overnatting for småspeidere 

til fredag, må småspeiderne være ute av leirområdet til 

lunsj fredag.  

Husk at småspeiderne kun tilbys program onsdag-

torsdag. 

 

 

 

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 

 

 

 

https://min.speiding.no/activities/view/1488
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STORTROPP 

 

Vi har fått inn mange ønsker til stortropp, og vi jobber med beste evne til få alle ønskene 

til. Etter forhåndspåmeldingen ser listen slik ut, men vi minner om at det kan skje 

endringer etter endelig påmelding. 

Endelig stortropp-fordeling vil komme i neste info. 

 

- Porsgrunn FA, Porsgrunn FSK og 1. Borgestad (61 stk) 

- Langesund Sjø, 1. Herre og 1. Bamble (59 stk) 

- 1. Gulseth og 1. Skotfoss (55 stk) 

- Nedre Eiker FA, Skien FA, 1. Brevik og 1. Stathelle (50stk) 

- 5. Skien MS, Larvik MS og 1. Heistad (58 stk) 

- Siljan MSK og Gjerpen MSK (55 stk) 

- 3. Skien og 1. Solum (49 stk) 

- 8. Skien og Kragerø (30 stk) 

- Sannidal (50 stk) 

 

 

 

MENY 

 

Lørdag: Fiskeburger med brød og salat 

Søndag: Kjøttkaker med grønnsaker, saus og poteter 

Mandag: Laksewraps med salat 

Tirsdag: Skinkesalat med fullkornspasta(haikemiddag) 

Onsdag: Sommerkoteletter med grønnsaker og krydderpoteter 

Torsdag: Kyllinggryte med ris 

Fredag: Taco  

 

Det jobbes med å få til et alternativ på middag fredag og frokost lørdag for troppene som 

kommer på fredag. Denne matpakken bestilles i påmeldingen.  

NESTE INFO 

 

Neste info kommer i Mai. 

LEIRMERKE 

 

Årets leirmerke har Nikolai Semb designet. 

Merke består av et hovedmerke og 6 

tillegges-merker som dere kan ta i løpet av 

uka.  

 

Matlaging: Lag minst to måltider, samt ta 

en oppvask.  

Bade: Ta et bad hver dag føre flaggheis.  

Underholdning: Ha et innslag på enten 

felles leirbål eller gruppeleirbål.  

Hjerte: Få en ny venn eller kanskje en 

leirkjæreste?  

Haik: Delta på haik.  

Læring: Lær en ny ferdighet.  

 

 

 

 

 

  


