
 

 

 

Leiren nærmer seg og vi er ved siste innspurt og her 

kommer siste info før leiren! 

 

KANO: 

 

Innmeldingen av antall kanoer som gruppene kunne ta med 

seg falt ut av påmeldingen til leir. Har gruppa di kanoer 

som de kan ta med til leir, bes dere å sende en mail til 

kretssekretær på grenlandkrets@gmail.com innen 01.06 

om hvor mange kanoer dere kan stille med.  
 

MOTORSAG: 

 

Gruppene kutter selv ned rajer fra skogen rundt 

leirområdet. Motorsag er lov til å bruke på rajer som blir for 

store til å bruke hånd/buesag på. Ved bruk av motorsag 

SKAL verneutstyr brukes! Evt. kan dere kontakte teknisk 

som kan kutte for dere. 

 

LADEKASSER: 

 

Det vil bli mulighet for ladning av telefoner etc. Her følger 

vi vanlig bruk av ladekasser. Kassa skal ha utgang til en 

strømkabel, og skal merkers med navnet på gruppa. Kassa 

levers inn på leirkontoret, men den står der på eget ansvar! 

 

 

STORTROPP:  

 

Endelig er stortroppinndelingen klar! 

 

- Porsgrunn Fa, Porsgrunn FSK og 1. Borgestad 

- Langesund Sjø, 1. Herre og 1. Bamble 

- 1. Gulseth og 1. Skotfoss 

- Nedre Eiker FA, Skien FA, 1. Brevik og 1. Stathelle 

- 5. Skien MS. Larvik MS og 1. Heistad 

- Kragerø, 8. Skien og 1. Solum 

- 3. Skien og 1. Sannidal 

- Siljan MSK og Gjerpen MSK 

 

KRETSLEIR 2019 

INFO 5 

GRENLAND KRETS 

AV NSF 

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,-  

  

 

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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SØNDAG 30.JUNI: 

 

Søndagen er det et stort rulleskiarrangement i Lunde, flere gater vil bli stengt. Løypa vil 

følge hovedveien forbi leiren. Gruppene oppfordres til å ta med flagg, fløyter etc. sånn at vi 

kan lage en sikkerlig heiagjeng langs løypa.  

 

PROGRAM: 

 

Programmet for uken er endelig klart og ser slik ut.  

Programmet blir også lagt ved som PDF for utskrift.  

SMÅSPEIDERE 

 

Her er programmet for småspeiderne. Ta forbehold til tider. Det kan endres.  

 

Onsdag: 

Kl 10.00 -Iinnsjekk – hver leder for småspeiderene sjekker inn sin flokk.  

Kl 10.30 - Rigge i stand i egen Tropp 

Kl 11.30 - 13.00 Felles samling ved leirkontoret/aktiviteter 

Vi fordeler småspeidere i grupper - hver gruppe starter med hver sin aktivitet, så rullerer 

vi. Vi trenger minimum 1 voksen fra hver gruppe til å kunne hjelpe, gjerne fler. Spesielt 

på kanoaktiviteten kan det være greit.  

Kl 13.00 - 14.00 - Lunsj 

Kl 14.00-15.30 - Aktiviteter - vi går rett til den aktiviteten som hver gruppe skal til 

Kl 16.00 - 18.30 - Matlaging/middag 

Kl 21.00 - Leirbål  

 

Torsdag: 

Kl 07.30 - Morgenbad 

Kl 08.00 - Flaggheis 

Kl 08.30 - Frokost 

Kl 10.00 - 11.30 - Samling ved leirkontoret/aktiviteter 

Kl 12.00 - Lunsj 

 


