
 

 

 

 
Speiderne i Innlandet på kretsleir i 2015 
Dette er tredje gangen det er felles kretsleir for speiderne som bor i Hedmark og Oppland, og det er andre gangen 

det skjer i Sverige. Men hver leir er noe for seg selv, og ligner i liten grad på andre leirer. Slik også med Kragenäs 

2015. 

Om leirstedet 
Leiren foregår på Göteborgscoutarnas leirområde på Kragenäs, like sør for Strömstad.  
 

Hva skjer? 
Leiren ligger ved havet, og programmet vil være preget av det. Innlandskrabber trenger litt saltvann mellom 
tærne. Patruljen og friluftslivets år er i fokus på leiren. En stor del av leirprogrammet er basert på at gruppene 
lager og gjennomfører øktaktiviteter. Dette kan være gruppas egen aktivitet, eller gruppa kan få en «pakke» med 
en av leirstedets tilrettelagte aktiviteter. 
 

For hvem? 
Leiren er for speidere i de fire speiderkretsene som er med å arrangere. Hvilke kretser dette er, ser du av logoen 
på toppen av arket. Det er også hyggelig å ha gjester på leir. De gruppene som vil invitere med gjestegrupper, har 
selvsagt anledning til det. Målgruppa for leiren er speidere i troppen, dvs speidere som har gått ut av 5.klasse.  
 

Pris? 
Leiren koster 2000 kr. For det får dere mat, opphold og program 7 dager til ende. Ikke verst! Speidere og ledere i 
gruppene betaler det samme.  
Familierabatt: Speider nr 3 og oppover fra samme familie, betaler 1000 kr. 
Lederbarn er barn av ledere som er på leiren, og som er for unge til å være i en patrulje. Lederbarn deltar derfor 
ikke på programtilbudene i leiren, men de bor i leiren og spiser «leirmat». Prisen for lederbarn er 1000 kr. 
 

Hvordan kommer jeg til Kragenäs? 
Gruppene må selv sørge for transport. Når og hvordan dere reiser er derfor opp til gruppene. Gruppene 
bestemmer også hvor mye du må betale for å komme til og fra leir. 
 

Hvordan melder jeg meg på? 
Du melder deg på til gruppa di. 
 

Påmelding? 
Gruppa setter egne påmeldings- og betalingsfrist til sine speidere. Gruppa må melde på sine speidere og betale 
innen 1. april 2015.  
 

Noe informasjon som mangler? 
Leirens hjemmeside: http://www.hedmarkkrets.no/kragenas-2015/.  
 
 
Speiderhilsen 
Roy Arild Rugsveen 
-Leirsjef- 

 

 

 
 

 

Kragenäs 2015 
Der land og sjø møtes 

Lørdag 20. juni – lørdag 27. juni 2015 
 

Vestoppland, Gudbrandsdal og Hedmark krets av NSF, Hedmark og Oppland krets av KFUK-KFUM-speiderne 

http://www.hedmarkkrets.no/kragenas-2015/

