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1. Administrasjon/planlegging
Leirsjef ble utnevnt høsten 2013 og de første enheter som falt på plass og bekreftet sin
deltagelse var Program, Haik, Teknisk og Helse/hygiene samt leirsekretær. Resten av staben
ble mobilisert etterhvert. Leirstaben hadde sitt første møte 10.4.2014 og har i alt hatt 11
planleggingsmøter, det siste 30.5.2015.
Leirsjef

Reidulf Tangen

Leirsekretær
Leirkontor

Anne Berit Bjørnstad
Siv- Helene Bjørnstad.

Program

Bjørn Dagsrud

Haik

Knut Hansen

Intendantur

Carl Magne Isaksen

Teknisk

Trond Johannessen

Helse og Hygiene

Ingse Wathne Lilleaasen

Info/Media

David Larsen

Vakt

Jostein Haukenes

Roverleir-koordinator

Joakim Tinholt

Lederkro /-omsorg

Åse Hermansen.

3. Skien
Grenland krets
5. Skien MS
1. Skotfoss
1. Solum
1. Herøya
Grenland Krets
1. Herre
1. Herøya
1. Skotfoss
1. Skotfoss
1. Skien St. Georgs Gilde

Første fokus høsten 2014 var å beslutte leirsted. Her kom det opp forslag fra Magne Pedersen fra 1.
Solum om Lunde, hvor flere tropper hadde vært på troppsleir. Andre alternativ var ny leir på Fjone i
Nissedal. Men vi var motivert for å teste ut ny leirplass denne gangen. Etter befaring i november 2013
var det klart at Lunde var godt egnet. I tillegg hadde plassen en svært positiv grunneier, som ønsket å
tilrettelegge for speiderleir. Beslutning ble tatt om Lunde, og vi forhandlet leieavtale med grunneier.
Denne ble signert 22.5.2014. I leieavtale med grunneier fikk vi inkludert mye av nødvendig infrastruktur
som strømforsyning, vann og toaletter. Jordet vis a vis campingplassen var på 16-17 mål med gode
muligheter for vannaktiviteter mm. Hanne Birte Hulløen fra 3. Skien laget utkast til leirkart og inndeling,
som viste at plassen var tilstrekkelig.
Det ble besluttet å organisere leiren etter stortroppmodellen fra kretsleiren på Sjørød i 2011. Valg av
«samboere» fikk gruppene selv ønske, og disse ønskene ble fulgt uten unntak. Kabalen falt greit på
plass.
Leirkart ble utarbeidet av Hanne Birte Hulløen, 3. Skien basert på antall stortropper.
Ved oppmerking rett før innrykk ble noen troppsområder mindre enn kartet viste. Områdene ble justert
etter beste evne, og i etterkant ser vi at fellesområdet/torget kunne ha vært redusert. Nedre del av
leirplassen hadde også til dels dårlig gressvekst.
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Økonomi:
En annen post i tidlig fase var budsjett og leirkontingent. Vi landet på samme rabattstruktur som for
tidligere leire i Nissedal. Full kontingent kr. 1700,Leiren kom ut med et svært positivt resultat. Dette skyldes flere faktorer. Først at intendantur endte
med kostøre under kr. 50,- dvs kr. 30 under budsjett. Med ca 3600 overnattingsdøgn gir dette nesten
kr. 110.000 innspart. Flere av stabene hadde også forbruk under budsjett. I tillegg fikk vi en god avtale
med grunneier som inkluderte mer enn forventet. Blandt annet ingen tillegg for toaletter.
Alt i alt kr. 168.000 i overskudd. I tillegg fikk vi bevilget kr. 53.000 fra Miljødepartement via Fylket,
etter å ha søkt på annonsert støtteordning. Bevilgningen kom sent, og kostnadene var allerede dekt i
budsjett. Dette gir derfor et ytterligere resultat for kretsen.
Hele leirstaben utviste et sunt og nøkternt forhold til kostnader.
Mat: En dominerende post er mat. Mat på leir er viktig. Leirstaben hadde på dette tidspunkt ikke besatt
Intendantrollen. Matlister og -mengder fra Nissedal ble benyttet, og priser sjekket. Middagsmeny for
uka ble foreslått av Sten Roar Høgli fra 1. Heistad. Butikkpris for menyen utgjorde kr. 72,50 (uten frukt) i
mai 2014. Vi la derfor budsjettert kostøre på kr. 80,-/døgn.
På tidligere kretsleire har Gildet stått for innkjøp og fordeling til hver gruppe. Siden vi nå ikke hadde
Gildet tilgjengelig til denne jobben, ville vi forsøke å få leverandøren til å påta seg dette. Vi laget en
beskrivelse av ønsket matleveranse med levering av ferdig mengde til hver stortropp daglig, basert på
innmeldte behovslister. Beskrivelsen la vi med forespørselen, sammen med matlister og estimert volum
for 500 deltagere. Forespørsel ble sendt til 7 aktuelle leverandører i Bø, Lunde, Ulefoss og Skien. Tre
leverandører gav et komplett svar, og best ut på pris kom Rema 1000 i Bø med nesten 20 kr i differanse
på kostøre i forhold til nest beste tilbud. I tillegg var de svært positive til leveransemodellen.
Vi hadde nå fått Carl Magne Isaksen fra 1. Herøya til å ta Intendanturrollen, og han tok videre dialog
med Rema i Bø, og fikk signert avtalen i mai 2015.
Annonsering av leir er viktig. Vi la ut tid, sted og pris, sammen med litt markedsføring på kretsens
hjemmeside, og Siv Helen Bjørnstad opprettet egen side på Facebook.
Stortropper: Se vedlegg

1.1 Budsjett og økonomi
Budsjett:
Estimert antall deltager ble satt til 500, med samme fordelingsprofil som Nissedal.
Deltagere på leir:
Speidere
Ledere/ medhjelpere
Småspeidere
Rovere (roverleir)
Leirstab
Gilde

299
127
80
44
11
10

8 døgn
8 Døgn
2 døgn
8 døgn
8 døgn
Innkvartert i Bryggerhuset
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Sum 571
Antall overnattinger 3540

deltagere

Totalt 571 deltagere.
Gjestetropper: Tønsberg speidergruppe (12 totalt), Larvik MS (18 totalt), Horten MS (16 totalt), 6.Narvik
(5 totalt), Nedre Eiker FA (11 totalt), Geels. (33 totalt), Husberger Pfadfinder (11 totalt.)
Grupper fra Grenland krets: 1. Langesund sjø, 1. Bamble, 1. Brevik, 1. Gulset, 1. Heistad,
1. Herre, 1. Herøya, 1. Sannidal, 1. Skotfoss, 1. Solum, 3. Skien, 5 Skien MS
8. Skien, Gjerpen MSK, Kragerø Speidergruppe, Porsgrunn FA, Porsgrunn FSK, Siljan MSK, Skien FA.

2. Program
Ansvarlig Bjørn Dagsrud /1. Skotfoss
Fredag
Frokost

Lørdag

Søndag
Morgenbad
Medbrakt niste Frokost

Program Ankomst Bygging av leir ScoutsOwn

Program

Middag Niste

Mandag
Morgenbad
Frokost

Tirsdag
Morgenbad
Frokost

Onsdag
Morgenbad
Frokost

Torsdag
Morgenbad
Frokost

Fredag
Morgenbad
Frokost

Lørdag
Frokost

Gruppebidrag

Haikedag

Hjem fra haik

Vannakt.

Vannakt.

Hjemreise

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Bygging av leir

Gruppebidrag

Gruppebidrag

Haik

Hjem fra haik

Vannakt.

Ta-sjansen

Pytt i Panne

Grillspyd
m/ris

Grillet
Fiskekaker med
LakseWrap (2 Skinkeris
svinekoteletter potetbåter og Grillaften
per person) m/grønnsaker
m/pastasalat
råkost

Åpningsleirbål

Ledersamling

Avslutningsleirbål

Fredag 30. juli
Noen grupper er på plass på ettermiddag /kveld. Ingen programaktiviteter.
Lørdag 1. august
De fleste gruppene ankommer. Bygging av leir og første matutlevering.
Åpningsleirbål ved amfiet.
Søndag 2. august
Første økt går med til liten andakt ved amfiet, før speiderne får utdelt 15 spørsmål om Lunde på ark. Går
patruljevis fra amfiet til Lunde sentrum for å løse oppgaver, innlevering ved leirkontoret og premiering
av vinner på neste fellesleirbål. Fungerte bra. Kunne hatt 5 spørsmål til, men vanskelighetsgraden var
passe. 2 stk sendte patruljene ut fra amfiområdet.
2. økt var første økt med gruppebidrag. Tanken er at alle gruppene/stortroppene har en aktivitet.
Mange gode bidrag. Fordel at stortroppene var nesten like store, så det var lett å ”bytte” speidere.
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Kveldsøkta starta vi opp med volleyballturnering. Dette kunne vært forberedt bedre, og utnevnt en som
var volleyballsjef før leiren startet. Litt rot med kampoppsett og dømming gjorde at vi begynte forfra
neste dag. Forbedringer: En dommer fra hver stortropp og litt samkjøring av dømming kan også
forbedres.
Mandag 3. august
Gruppebidrag første og andre økt. Fungerte bra. Gir oss som jobber med program tid til få klar
programaktivitetene som skulle være klar til torsdag-fredag. Volleyballturnering kveld.
Tirsdag 4. – onsdag 5. august
Planen var opprinnelig å sende alle speidere ut på haik i løpet av tirsdag, med hjemkomst på onsdag.
Patruljene skulle bruke ledig tid før/etter haik til å bygge primitiv farkost av utdelte materialer og ting fra
naturen. På grunn av melding om mye regn ble det bygging av farkost på tirsdag og dagshaik på onsdag.
Fungerte bra. Farkosten blei brukt på en av programaktivitetene torsd./fred. Finaler volleyball. Peffer og
asser i kanoer på blåtur opp til roverleiren i Skoe-elva ved middagstid. Wok i kjempepanne til alle
fungerte bra. Var ca 100 stk. Roverne gjorde en god jobb. Fellesleirbål onsdag kveld med
premieutdeling.
Torsdag 6. august
Første ”tivolidagen”. Vi delte de 10 stortroppene ut på 8 aktiviteter på 1 times varighet, og 1 aktivitet
med turpadling på 2 timer. Test primitiv farkost, padleteknikk kano, kameratredning kano, padlebrett,
kanokatamaran,(seil)/10 manns kano, hamsterhjul i vann, taubane over vann og testkjøring av Ta
sjansen rampa. Fungerte bra. Kunne ønska å kursa roverne/ledere bedre i forkant av aktivitetene på
padleteknikk og kameratredning. Stor badeglede på tross av 16,5 grader i vannet. Vi disponerte ca 70
kanoer og dette var rikelig.
Fredag 7. august
Mye likt som torsdagen så alle stortroppene kom rundt på alle aktivitetene. Finale i Ta sjansen som egen
post i forkant av leirbålet. Gikk kjapt og greit og vi unngikk at det blei langtekkelig. 1. Langesund tok
tidlig ansvar bygging og drifting av Ta sjansen rampe. Og mange fikk gleden av å prøve rampa da
stortroppene alle fikk en time hver. Leirbål med premieutdeling og avslutning på kveld. Gode forslag til
vers var kommet inn til Leirsangen Jostein Haukenes hadde starta på. Melodi var Grevling i taket. Kjent
og kjær melodi som fungerte godt.
Lørdag 8. august
Oppbrudd, opprydding og hjemreise. Programansvarlig fornøyd med gjennomføring aktivitetene på
leiren, men kunne med fordel hatt flere med seg i en programstab. Roverne er litt uforutsigbare i antall
og ”kvalitet/kunnskap”, men det hadde vært gunstig og fått kartlagt rovere/ledere som kan bidra til
programaktiviteter i forkant av leiren. Da kunne også aktivitetsplan vært ferdig tidligere. Leirområdet er
supert til mange aktiviteter og her det flere ting vi kan gjøre en annen gang.
Roverleiren
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De som ville av roverne kunne ligge i roverleiren ved Skoe-elva. De tyske speiderene som kom tidlig lå
også der. Fungerte stort sett bra. Noen trøtte rovere noen dager, men positivt at roverne kan ha sitt
eget lille univers litt på siden av hovedleiren. Litt knuffing om fordeling av mat og litt rundt leggetider og
nattmusikk.

3. Haik
Ansvarlig: Knut Hansen, 1. Solum
Haiken blei kortet ned til en dagshaik pga. meget dårlig vær hele det første døgnet. Værmelding
dagene forut meldte opp til 50 mm (!) nedbør i løpet av haikedøgnet.
Da to av overnattingsplassene i tillegg var plassert på Hantofjell og Vardefjell, og dertil meget
bratt, ville det dessuten vært risiko for skader hvis noen måtte returnere i løpet av kveld og natt.
Dagshaiken blei kortet noe inn for kort, mellom og lang løype, mens rekrutt- og sykkelhaik gikk
som planlagt. Alle rutene, med unntak av rekruttløype hadde en til tre O-poster som var lagt litt
ut for rutetraseen. Postene hadde en treffprosent på ca. 95.
Vanskelighetsgraden var nok noe enkel i og med mesteparten av rutene gikk etter blåmerka
løyper, men to patruljer på kort løype gikk motsatt retning, og to / tre patruljer brøyt før første
post. Hvis det er ønskelig å heve vanskelighetsgraden kan det gjøres på O-postene.
Sykkelløypa var kanskje noe kort hvis den skulle gått over to dager. Her er det kurant å justere
både distanse og antall O-poster.
Påtenkte overnattingsposter fikk vi ikke testet.

4. Intendantur
Ansvarlig: Carl Magne Isaksen

BEMANNING.
Undertegnede ble kontaktet av leirsjefen og tok jobben som intendant medio april. Tiltrådte da
leirkomiteen. Det ble ikke vurdert nødvendig å etablere enn intendanturstab, men Intendanturen
fikk knyttet til seg rovermedhjelpere under leiren.
Pga den struktur som var på levering og distribuering av mat fungerte dette utmerket.
Likevel ser jeg at det i ettertid og burde vært en intendanturassistent som kunne steppe inn,
Og en burde kanskje ha gjort klare avtaler på forhånd med medhjelpere.

FORARBEID
Leirkomiteen hadde før april gjort et grundig forarbeid med utarbeiding av menylister og anbud
på levering og kalkulerte kostpenger (kr 80 pr delt pr. døgn). Jeg som kom sent inn i jobben,
kom til et stort og godt grunnarbeid som allerede var ferdig.
Side 6

Kretsleir 2015 - Sluttrapport

Grenland krets

FØRSTE OPPGAVE
Første oppgave ble sammen med leirsjef å tegne kontrakt med billigste og beste anbyder
REMA 1000 BØ.
Kontrakt ble undertegnet 20. mai, og intendant hadde i juni avklarende møter med leverandør
ang. varesortiment, leveringstider og lignende.

MATLEVERING.
Det geniale denne gangen var at REMA 1000 skulle levere forsyninger daglig med første
levering lørdag 1. aug. og siste levering torsdag 6. aug. Denne ordning gjorde at leiren ikke
behøvde stor intendanturlagerplass eller stor bemanning.
Vi hadde kun en stor kjølevogn innleid. Her oppbevarte stortroppene matvarer som skulle ha
kjølig og intendantur hadde kun et lite lager.
Stortroppene hentet mat straks etter levering så vi behøvde ikke sitte med lokal lagerplass i
staben.
Bestilling ble sendt pr data (utfra lister butikken allerede hadde fått på forhånd), hver dag kl 13
med levering følgende dag. Den enkelte stortropp leverte hver dag inn behovslister på tørrmat
og oversikt over middager ut fra utregnede beregninger.
Det ble noen etter behov enkelte dager, og jeg kjørte til Bø eller supplerte litt hos lokale
kjøpmenn.

KONKLUSJON OG TILBAKEMELDINGER
Ordningen med levering fungerte svært godt takket være en god service og fleksibilitet
fra butikken. Vi hadde på forhånd antydet leveringsbehov for store varegrupper
middager,
melk og brød, og det var ikke problem med å regulere dette opp eller ned ved de
daglige bestillinger.
Troppene hadde meldt inn allergibehov, spesielle dietter. Fungerte stort sett bra men en
bør neste gang få ennå mer spesifisering av behov, mattyper etc. Denne gang ble mye
ordnet spontant.
Gode tilbakemeldinger på ordningen selv om noen tropper i starten var ”litt grådig e” når
de meldte inn daglige behov.
Vi bommet litt på mengden middag 1 og 2 dag. Noe snaue rasjoner av kjøtt ,pølser lørdag og
søn. Tilbakemeldingen var at vi må huske på at rovere, ledere i jobbing med oppsetting av leir
kanskje har større matbehov enn en vanlig speider.
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Noen ekstraønsker kom om f.eks. Nugatti istedenfor Sjokade og lignende. Disse ble oppfylt så
lenge de var innen budsjettet og kostøres rammer.
Ellers i leiren bare gode tilbakemeldinger på mat, meny og leveringer
Jeg hadde en fin, strevsom leir med mange gode samtaler og matprat med hyggelige ,blide
(med svært få unntak) ledere .Takk for tilliten og oppdraget.

5. Teknisk
Ansvarlig: Trond Johannesen/Grenland krets

For teknisk føler jeg at det jeg hadde planlagt stort sett gikk etter planen, og ble
gjennomført.
Forbedringer kunne vært bedre kapasitet på strømmen og bedre skjermen for regn for
mindre avbrudd. Bedre innlevering av gassflasker uten noe diskusjon om hvorfor folk må
det, det er jo for folks og leirens sikkerhet. Bra med brannslukkingsapparater og
branntepper i leiren. Skulle gjerne ha fått til TV på leirkontors vegg for informasjon og bilder.
Det kunne vært penere hogst av raier i skogen, det var hogd langt oppe på stammene, ikke
pent til speidere å være. Liggeplass for raier og hornved etter leiren kunne vært lagt penere,
det lå veldig rotete.

6. Helse og Hygiene
Ansvarlig: Ingse Wathne Lilleaasen / 1. herre

Hovedansvaret lå på troppen og det fungerte bra. Jeg skulle ha beskjed hvis det var
oppkast eller diaré for evt isolering og hvis noen skulle videre til lege/sykehus. For skader
som troppen ikke taklet/hadde kunnskap til, skulle det være lav terskel for å ta kontakt med
meg. Egnet sted for personlig hygiene var også et krav. Så at det å ha eget
førstehjelpsutstyr var nødvendig da troppen ikke hadde med utstyr til flere kuttskader.
Jeg utarbeidet en oversikt over ressurspersoner i leiren ved evt. katastrofe.
Var innom alle troppene den første dagen.
Fra mitt ståsted syns jeg det fungerte bra. Kunne kanskje vært to personer som delte på
ansvaret til neste leir.

7. Info/Media
Informasjon ble lagt ut på kretsens hjemmeside så snart leirsted, tidspunkt og kontingent var
besluttet. Kort info ble også lagt ut i engelsk versjon.
Det ble opprettet egen Facebookside under navnet «Kretsleir 2015» med oppfordring om å dele
med «venner». Tanken var å holdet temaet kretsleir varmt ved å komme med ny info etter hvert.
Leirkomiteen fikk inn 3 forslag til leirmerke. Disse ble lagt ut på Facebook til avstemning, og
vinner kåret. Dette fungerte bra.
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Egne infoskriv ble også sendt gruppene direkte, så snart konkret informasjon forelå. Til tross for
«masse info» var det allikevel etterlyst mer.
Pressemelding ble sendt aktuelle media i forkant, og leiren hadde omtale i «Varden» og «TA» rett før
leiren og ved innrykk. Lokalavisa «Kanalen» hadde reportasje i leiruka.

8. Vakt
Ansvarlig: Jostein Haukenes / 1. Skotfoss
Det ble etablert ordning med nattevakt. Vaktlag av 2 rovere på vakt samtidig med vakt kl. 23000300 og kl. 0300-0700. I tillegg ble første vaktlag styrket med 2 ledere fra kl. 2300 til kl. 0100 for
å sørge for ro i leiren.
Ingen spesielle hendelser å nevne. Nettene forløp rolig. Skjema for vaktrapport utarbeidet.
Beredskapsplan ble utarbeidet og slått opp på infotavle.
Erfaring: Vi burde hatt en megafon til bruk ved eventuell evakuering, og for å kunne gi
beskjeder effektivt i en nødsituasjon.
Lensmann i Nome ble varslet i april om rammer og antall deltagere i leiren. Han bekreftet
positivt at melding var mottatt.
Nome brannvesen ble også varslet i april, uten at vi mottok noen tilbakemelding.

9. Roverleir
Koordinator: Joakim Tinholt / 1. Skotfoss
Antall deltagere i roverleir: 44
Fastslått på forhånd
-

Det ble enighet om hvilke aktiviteter som var ønskelig å få gjennomført, hvorav ``ta
sjansen`` var en av dem.
Det ble også enighet om tema for roverleiren, men av ulike grunner ble dette aldri
gjennomført.

Hva kan gjøres bedre til neste gang?
-

-

Få til en ordnet oversikt over hvem som er i roverleiren, og hvem som er i arbeiderleiren
på forhånd. Dette vil gjøre det mye lettere når det kommer til å planlegge og fordele
nattevakter, intendantur, haikemannskap og mannskap til de diverse
programaktivitetene. Dette gikk relativt fint under leiren med unntak av en episode
hvorav det oppsto en misforståelse, men denne ble raskt løst.
Få til gode rutiner for henting og fordeling av mat tidlig. Vi hadde noen uenigheter de to
første dagene, men dette ble løst.
Når det kommer til aktiviteter og tema av leiren, så blir det opp til hvor mye tid og innsats
roverne selv ønsker å legge i det.
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Oppsummering
Alt i alt var roverleiren en suksess, og folk var veldig fornøyd med oppsettet. Da spesielt våre
tyske venner. Det ble raskt etablert gode rutiner for sanitet (altså vasking av toaletter), og litt
senere også matfordeling og arbeidsoppgaver.
Avstanden til hovedleiren var akkurat passe ved at det hverken var for langt, eller så kort at vi
ble oversvømt av speidere fra hovedleiren. Dette privatlivet var noe roverne ga uttrykk for å
være svært deilig, og burde til en viss grad strebes etter å oppnå også neste kretsleir. Å ha
noen programaktiviteter fra hovedleiren i roverleiren var derimot ikke noe problem.

10. Lederkro/-omsorg
Kretsens telt ble benyttet til ledermøter og lederkro.
1. Skien St. Georgs Gilde bemannet.
Dette var et bra tiltak, og bidro til godt miljø. Kunne gjerne vært enda bedre besøkt, men ledere i leir er
travle. De som benyttet tilbudet med kaffe og vafler gav positiv tilbakemelding.
På tirsdag kveld (haikekvelden) inviterte kretsstyret til lederkveld med spekemat og ekstern
foredragsholder om padling langs kysten av Norge.
Det plaskregnet, men det var god stemning i teltet.

Skien, 16.2.2016
For leirstaben
Reidulf Tangen (sign.)

VEDLEGG:
1 – Leirkart
2- Stortropper
3 - Budsjett
4 - Regnskap, resultat
5 - Intendantur /matlister
6 – Leveranseavtale REMA 1000
7 - Leirsang
8 – Beredskapsplan
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1: Leirkart
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2 - Stortropper
Stortropp-sammensetning, etter egne ønsker:

Stortropp 1: 1. Heistad. 1. Herøya og 1. Herre.
Stortropp 2: Siljan MSK og Gjerpen MSK.
Stortropp 3: 5. Skien MS , Larvik MS og Horten MS .
Stortropp 4: 1. Solum, 1. Gulset og Tromsøya.
Stortropp 5: Nedre Eiker FA og Skien FA
Stortropp 6: Porsgrunn FA og Porsgrunn FSK
Stortropp 7: 1. Langesund sjø og 1. Bamble.
Stortropp 8: 1. Skotfoss, 1. Sannidal og 1. Brevik?.
Stortropp 9: Kragerø, 8. Skien og Tønsberg Sp. gruppe.
Stortropp 10: 3. Skien og Geels fra Danmark.

Totalt 47 speidere og ledere.
Totalt 30 speidere og ledere.
Totalt 42 speidere og ledere.
Totalt 40?
Totalt 18 speidere og ledere.
Totalt 44 speidere og ledere.
Totalt 38 speidere og ledere.
Totalt 50.?
Totalt 42 speidere og ledere.
Totalt 62 speidere og ledere.
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3 – Budsjett
Kretsleir 2015 - Grenland krets

BUDSJETT
Dato: 12.4.2014

= input

Inkl. rabatter:

INNTEKTER
Antall

Leirkontingent
- Fullt betalende

500

Kontingent,
full pris
1.700

Snitt - 80%
etter rabatter
1360

delsum
680.000

- Rabatt: ledere, lederbarn, rovere:
Sum leirkontingent NOK
Andre inntekter

680.000
Sum Inntekt - NOK

680.000

UTGIFTER
Grunnleie / deltager / døgn

Antall delt.
500

Ant døgn
8

NOK /døgn
30

120.000

500

8

80

320.000

Intendantur
delsum

Leirmerke (max 100mm)
T-skjorter stab (ekstra)
T-skjorte deltagere/ (Leirpakke fra 80 kr)
Leirhefte
delsum

Stykkpris
0
90
90
20

1000
20
500
500

100.000 fast

0
1.800
45.000
10.000

Inkl. merke
56.800 variabel

Leirstab:
Intendantur mm
Program
Leirbål
Teknisk
Sanitet_Hygiene
Vakt
Leirsjef
Admin

10.000
20.000
7.500
15.000
5.000
5.000
10.000
8.000
delsum

80.500 fast
Sum Utgift - NOK

Udisponert / Overskudd

677.300
2.700

2007

Kontingent
Speider
Søsken
Leder / hjelper
Rover i hovedleir
Rover i arbeidsleir
Småspeider - 2 overn.

variabel
440.000

Grunnlag: 50% av kretssekretær årsverk 40% 92.880

Leirsekretær

variabel

% av fullpris

1100

2015
1.700

900

82 %

600

55 %

1391
927

1100

100 %

1700

600

55 %

927

300

27 %

464

2015
Avrundet
1700
1400
950
1700
950
500

Kommentar: Med anvendt rabattstruktur, endte snittkontingent for alle på 80% av «fullpris» på kr.
1700.
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4 – Regnskap
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Driftsregnskap fra leiruka - i forhold til budsjett:

Kretsleir 2015 - Grenland krets

Regnskap på leir
Dato: 7.8.2015

= input

Inkl. rabatter:

INNTEKTER
Antall

Leirkontingent
- Fullt betalende

520

Kontingent,
full pris
1.700

INNTEKT

Snitt - 80%
delsum
etter rabatter
1360
707.200

- Rabatt: ledere, lederbarn, rovere:
- Rabatt leirsteb
11
1360
Sum leirkontingent NOK
Andre inntekter (bevilgning fra Miljødep. via Fylket)

0
-14.960
692.240
53.000

Sum Inntekt - NOK

745.240

Utgifter
UTGIFTER

UTGIFTER

Grunnleie / deltager / døgn

Antall delt.
520

Ant døgn
8

NOK /døgn
30

106.200

520

8

80

283.200

delsum

84.000
22.830
106.830

Intendantur: daglige leveranser
delsum
Leirsekretær
Diverse
Leirmerke (max 100mm)
T-skjorter stab (ekstra)
T-skjorte deltagere/ (Leirpakke fra 80 kr)
Leirhefte
delsum
Leirstab:
Intendantur: daglige leveranser
Intendantur, diverse tillegg
Haik
Program
Leirbål
Teknisk
Sanitet_Hygiene
Vakt
Leirsjef
Admin
delsum

389.400
Grunnlag:

1040
20
520
520

92.880

Stykkpris
0
90
90
20

100.000

100.000

16.500
-

0
1.800
46.800
10.400

31.495
4.000
59.000

51.995

Virkelig

BUDSJETT

283.200
10.000
10.000
25.000
7.500
10.000
5.000
5.000
10.000
8.000

51.995

171.552
0
28.912
0
21.875
0
3.000
7.000
9.900
0

Sum Utgift - NOK

100.000

242.239

548.400
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5 - Intendantur /matlister
Mengdeangivelser:

KRETSLEIR 2015
TLF INTENDANTUR 90612312
1 levering lørdag 1. AUGUST
CA. ANTALL
Tørrmat levering reguleres ved behov
Middagsleveringer og store innkjøp er stipulert under.
BRØD
GRILLPØLSER
Gudbrandsdalsost
HAVREGRYN LETTKOKT
HVITLØK
KAFFE
KJØTTPØLSER
KNEKKEBRØD
KÅLROT
LEVERPOSTEI
LØK
MAKRELL I TOMAT
MARGARIN
MELK
OLJE
OST GUL
PAPRIKA GUL
PAPRIKA RØD
PEPPER
POTETER
PURRE
RIS
RØDLØK
SAFT
SAFT
SALAMI SKIVET
SALT
SJOKADE
SMÅ TOMATER
STRIMLET SVIN
SUKKER
SYLTETØY BRINGEBÆR
SYLTETØY JORDBÆR
TE

ANTALL
300
110 STK
52 PK
12
15 KG
525
20
52
52 BOKSER
110
52 BOKSER
26
100 L.PR DAG
12 FL
50 PK
52
52
12 BOKSER
550 STK
52
26 KG
52
26
26
100 PK
12 BOKSER
52 BOKSER
525
26 KG
52 KG PK.
26
26
12 PK

TYPE
Telemarksbrød
BEST PRIS
SKIVET
BJØRNS 1 KG
FRIELE KOKMALT
BEST PRIS
pk
STABBURET STOR
REMA 2 PK
BORDPAKKNING 500 G
LETT
REMA
SYNNØVE SKIVET

REMA
REMA HUSHOLDN.
REMA APPELSIN
NORDFJORD STOR PK

BEST PRIS
REMA 1 KG
REMA 1 KG
REMA EARL GREY 100 POSER

LEVERING
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG
LØRDAG 1.AUG

Forts….
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AGURK
BOKS MAIS
GLUTENFRI WRAPS
ISBERGSALAT
LAKSEFILET
LETTRØMME
SERVELAT
SITRONPEPPER
WRAPS
GLUTENFRI RUNDSTYKKER
GULROT
PICNIC SKINKE
RUNDSTYKKER
SALATHODE
FAMILIESKINKE
MAKARONI
NAKKEKOTELETTER
PESTO GRØNN
TOMAT
BERGBY SENNEP
FISKEKAKER
HODEKÅL
GLUTENFRI HAMBURGERBRØD
GRILLPØLSER
HAMBURGERBRØD
HAMBURGERE
KETCHUP
PØLSEBRØD
SPESIALMAT
LACTOSEFRI MELK
glutenfritt brød

ANTALL
52
175
52
1100
100
12 POSER
525
250 STK
175
1100
100

Grenland krets
TYPE
REMA 3 PK

BEST PRIS
BEGER 3 DL
BEST PRIS
STK

CERINA BOG
stk
BEST PRIS

52 KG PK.
525 STK
24
150
12 FL
1100
26 STK
525
525
60
12 FL
525

BEST PRIS
REMA

BEST PRIS

BEST PRIS
FRYS NORDFJORD

LEVERING
MANDAG 3.AUG
MANDAG 3.AUG
MANDAG 3.AUG
MANDAG 3.AUG
STK
MANDAG 3.AUG
MANDAG 3.AUG
MANDAG 3.AUG
MANDAG 3.AUG
MANDAG 3.AUG
TIRSDAG 4.AUG
TIRSDAG 4.AUG
TIRSDAG 4.AUG
TIRSDAG 4.AUG
TIRSDAG 4.AUG
ONSDAG 5.AUG
ONSDAG 5.AUG
ONSDAG 5.AUG
ONSDAG 5 AUG.
ONSDAG 5.AUG
TORSDAG 6.AUG
STK
TORSDAG 6.AUG
TORSDAG 6.AUG
FREDAG 7.AUG
FREDAG 7.AUG
FREDAG 7 AUG
ORD 10 I PK
FREDAG 7.AUG
FREDAG 7 AUG.
FREDAG 7.AUG

alledager
alle dager
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6 – Avtale med matleverandør

AVTALE
mellom

Rema 1000 Bø
og

Grenland krets av Norges speiderforbund
Org. nr. 971 323 272
Adresse: Telemarksgata 3, 3724 Skien.
Postadresse: Postboks 437, 3731 Skien
om matleveranser til speiderleir ved Lunde sluse i Nome 31.7. – 8.8.2015.

Avtale inngått:
Bø, den 20. mai 2015

For Rema 1000 Bø

For Grenland krets av Norges speiderforbund

……………………………………….

………………………………………..

Bente Halvorsen /

Reidulf Tangen

Daglig leder

Leiransvarlig Kretsleir 2015

…………………………………………………..
Carl Magne Isaksen
Intendantur Kretsleir 2015

Avtalen er utstedt/signert i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
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Beskrivelse og organisering av matleveranser til speiderleir.
Grenland krets av Norges speiderforbund arrangerer kretsleir 2015 i tidsrommet 31.7. til
8.8.2015. Leirsted på tilstøtende areal ved Lunde Slusecamping, Nome kommune i Telemark.
Antall deltagere er estimert til 400-500, inkludert utenlandske deltagere.
Leiren vil bli organisert i «Stortropper» på ca 50 deltagere i hver, i alderen 11-16 år og ledere. I
tillegg kommer roverleir (fra 16 år og eldre)
Menyen vil bestå av middag + tørrmat til frokost og lunsj.



Middag: foreløpig leirmeny per ukedag er vist i Vedlegg 1.
Øvrig mat (frokost og lunsj): Varetyper er vist i Vedlegg 2.

Hver stortropp vil ha:




En ansvarlig leder for mat
Deltagerliste med angivelse av beregnet behov for tilgjengelige varetyper
Oversikt over eventuelle matallergier/spesielle matbehov hos enkeltpersoner

Basisvarer som poteter, grønnsaker etc tenkes å være tilgjengelig etter behov, basert på antall i
stortroppen. Leveranseløsning avtales nærmere.
Ved valg av leverandør, har ikke bare pris vært utslagsgivende. Serviceinnstilling og vilje til
optimale leveranser til leiren er tillagt vekt- Vi har fått et positivt inntrykk av Rema 1000 i Bø som
leverandør.

Matutlevering:





Hver formiddag kl. 0900 – 1000 utdeles mat til dagens lunsj, middag og påfølgende dags
frokost, basert på innmeldt behov.
Første matutlevering blir lørdag 1. august kl. 0900-1000:
o Basisvarer for kommende dager
o Lørdag lunsj, middag og søndag frokost
Siste matutlevering fredag 7. august kl. 0900-1000:
o Fredag lunsj, middag og lørdag frokost

Innmelding av matbehov:
Hver stortropp melder inn påfølgende dags matønsker/-behov hver ettermiddag innen kl. 1600
til leirens intendanturansvarlig. Matbehov oversendes så samlet til leverandør for pakking og
utlevering til hver stortropp påfølgende dag.



Matønsker og mengder baseres på liste over tilgjengelige varetyper og antall deltagere i
hver stortropp.
Et prinsipp for leiren er at alle skal få nok mat, men at sløsing skal unngås.
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Kjølevarer:
En del matvarer krever oppbevaring i kjølerom. Det planlegges innleid felles kjølekapasitet
(mobil kjølevogn el.l.) for leiren.
Kjølevogn vil bli betjent av intendanturansvarlig fra leirstaben for å sikre optimale kjøleforhold.

Retur
Produkter som er ubenyttet og i ubrutt forpakning tas i retur av leverandør, så langt varene er
uskadet. For kjølevarer forutsetter dette at «kjølekjeden» ikke er brutt.

Ansvarlig for bestilling/innkjøp
Det er kun intendanturansvarlig som kan forplikte leiren for innkjøp, samt stedfortreder:
Leiransvarlig.
Eventuelle direkte bestillinger fra stortropper, utenom intendanturansvarlig, må betales av
bestiller direkte til leverandør.

Diverse




Roverleir: Samme meny som resten av leiren. Matutdeling som for øvrige stortropper.
Matallergier: Erfaringsmessig vil noen deltagere ha behov for spesielle varer/dietter.
Dette spesifiseres for hver stortropp, og vil inngå i leveransen.
Diverse mat: Det er rom for initiativ til innkjøp av andre varer utenom spesifiserte
produkter. Dette kommer i tillegg til, eller som erstatning for spesifisert meny. Eventuelle
avvik fra meny skal kun håndteres av intendanturansvarlig.

Forbehold:
Kjøper forbeholder seg retten til å endre/bytte enkeltprodukter i leveransen innenfor frister angitt
av leverandør.

Fakturering
Leverandør oppretter kundeavtale for Grenland krets. Ved levering av varer medbringes
vareliste med priser. Varelistene signeres av Intendanturansvarlig.
Etter leiren sender leverandør samlet faktura til Grenland krets, basert på signerte lister.

Vedlegg
Lister or middag og øvrig mat
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VEDLEGG 1 - Middag
Forslag til middagsmeny (mengdeangivelser for 10 speidere)
Lørdag
Ankomstdag
Pytt i Panne

Søndag
Grillspyd

Mandag

Tirsdag

LakseWrap

Haikedag
Skinkeris
m/grønnsaker

m/ris
(2 pr pers)

20 laksefilet 7 dl ris

Onsdag

Torsdag

Fredag

Grillet svine- Fiskekaker
koteletter
med potetm/pastasalat båter og
råkost

Grillkveld

10 nakkekoteletter

20
fiskekaker

10
grillpølser

500 g
makaroni

30 poteter

10 hamburgere

10 poteter

7 dl ris

10 kjøttpølser

500 g
20 wraps
strimlet svin

2 poser
grønnsaksblanding

2 løk

5 grillpølser

3 boks mais

3 bokser
2 paprika rød 1 boks
picnic-skinke
rømme

10
pølserbrød

1 purre

1 paprika
rød

2 boks lettrømme

20 Rundstykker

5 gulrøtter

2 løk

20 gulrøtter

10 hamburgerbrød

1 paprika gul 1 paprika
rød

3 tomater

1/2 kål

2 tomater

1/2 kålrot

1 rødløk

1 agurk

5 strimlet
gulrøtter

Margarin

Bergby
sennep

olivenolje

1 boks
cherry
tomat

1/2 isbergsalat

5 fedd hvitløk Olivenolje

sitronpepper

olivenolje

Salt/pepper

3 ss Grønn
pesto

Sennep

salt/pepper

Ketchup
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Vedlegg 2 - Øvrig mat
Aktuelle varetyper:
Vare

Pr.
person

enhet

Kjøpsenhet

Brød
Slangeagurk
Tomat
Salami, skivet
Leverpostei Makrell i tomat
Bordmargarin,
520 g pakker
Sjokade
Syltetøy, bringebær
Syltetøy, jordbær
Ost
Saft
Melk
Te

3,5
0,5
2
0,15
0,15
1
0,26

stk
stk
stk
kg
kg
boks
kg

stk
stk
stk
kg
bokser
bokser
kg

0,7
0,3
0,3
0,15
0,9
2,6
5

kg
kg
kg
kg
liter
liter
poser

Kaffe
Salt

0,5
1

Suketter

1

Sukker
Havregryn lettkokte
Fruktenheter

1
0,5
7

kg
kg
kg
kg
liter
liter
poser/
leder
kg/leder
boks/
tropp
boks/
tropp
Kg/tropp
kg
stk

Pris /enhet

Total
kost

kg
bokser
bokser
kg
kg
Kg
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7 - leirsang
Melodi: «Vi har en grevling i taket» (Knutsen og Ludviksen)
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8 – Beredskapsplan

1: VED BRANN OG TILLØP TIL BRANN
 Første innsats: Troppen benytter egne slukkemidler (brannteppe, brannslukkingsapparat, vann ).
 Ved ytterligere slukkebehov benyttes vannslange fra brannpost sentralt på
Tunet.
 Meld øyeblikkelig fra til:
o Vaktsjef: Jostein, tlf. 917 14 474
eller
o Teknisk sjef: Trond, tlf. 930 34 144
 Tenk på personsikkerhet, og ha fokus på at flammene ikke kan spre seg.

2: VAKTSJEFENS OPPGAVE VED BRANN:
 Få oversikt over situasjonens omfang, og rapportere til leirsjef
 Hvis nødvendig, varsle Brannvesenet.
 Dirigere mannskaper og utstyr som trengs. Være brannstedsleder til
eventuelt Brannvesenet tar over.
 Vurdere typer evakuering etter behov



Gi leirsjef nok informasjon slik at han kan gi riktig informasjon utad til
foreldre og media
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3: EVAKUERING

Hvis behov for evakuering av leirområdet blir følgende signal gitt, via bilhorn eller
annet hornsignal:
tre støt – kort opphold – tre støt – kort opphold – osv.
Da gjelder følgende:
Hver tropp/gruppe har ansvar for å evakuere speidere fra sitt område.
Sjekk at alle telt er tomme.
1: Evakuering mot nord gjennom hovedportal.
 Samlingsplass ved toalettene nærmest leiren.
2: Alternativ: Evakuering mot syd via «Rømningsvei» ut på Strengenvegen.
 Samlingsplass på gang-/sykkelsti.
Ledere sørger for at speidere ikke krysser vegen, men holder seg på gang/sykkelstien.
Vaktsjef / Teknisk har, i samarbeid med Helse/Hygiene, ansvar for at en eventuell
evakuering blir gjennomført når det er behov for det.
Vaktsjef / Teknisk bærer gul/oransje vest på samlingsplass.
Hver tropp melder fra til Vaktsjef / Teknisk på samlingsplass om antall speidere til
stede og eventuelt savnede.
Alle tilgjengelige ledere skal hjelpe til der de blir plassert.
Under en evakuering skal personer prioriteres foran utstyr og materiell.
Eneste trafikk inn i leiren skal være utrykningskjøretøy.
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4: VED STØRRE ULYKKER
 Meld fra til Helse-/Hygienesjef, Vakt-/Teknisk sjef eller Leirsjef.
o Helse/hygiene: Ingse, tlf. 958 48 003
o Vaktsjef:
Jostein, tlf. 917 14 474
o Teknisk sjef:
Trond, tlf. 930 34 144
o Leirsjef:
Reidulf: 913 10 308
 Yte nødvendig førstehjelp
 Det er Helse-/Hygienesjef, Ingse: tlf. 958 48 003 eller
NK, Yngve Skreosen, tlf. 934 19 448, som tar avgjørelsene ved skade.
 Hjelp til med avsperring og dirigering av leirdeltagere, trafikk og liknende.
Teknisk-/ Vaktsjef gir instruksene.
 Det er leirsjefen som skal ha kontakt utad til foreldre og media
o Varsle Speidernes beredskapstelefon: 09123
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5: VAKTINSTRUKS

Det gås nattevakt fra kl. 2300 til 0700.
Vaktskifte kl. 0300

Vaktliste settes opp av Vaktsjef Jostein.

Nattevakt består av 2 personer på vakt. Fra kl. 2300 til ca. kl. 0100 styrkes
vaktlaget med 2 ledere.

Oppgaver:






Passe på ro og orden
Oppsyn med åpen ild og lamper (parafin/ gass)
Ingen biltrafikk inn i leiren
Ingen uvedkommende i leiren
Streifrunde gås hver halvtime

Hvis behov for assistanse vekkes:
1. Leirsjef Reidulf (telt bak leirkontor merket «Leirsjef))
2. Vaktsjef Jostein (campingplass, tlf. 917 14 474)
Under en evakuering skal personer prioriteres foran utstyr og annet.
Eneste trafikk inn i leiren skal være utrykningskjøretøy dersom ikke annen beskjed
er gitt av vaktsjef eller NK.
Vaktrapport fylles ut.
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VAKTRAPPORT
Nattevakt

Dag:

Vaktlag 1

Navn:

kl. 2300 - 0300

Rapport

Vaktlag 2

Navn:

kl. 0300 - 0700

Rapport
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