
 

 

 

Leirinfo nr. 2: 
Leiren er basert på patruljen som aktivitetsenhet. Patruljen jobber sammen om aktiviteter og de daglige 
gjøremålene også er en del av programmet. Det er derfor satt av god tid til at patruljen skal lage middag, vaske 
opp og ha tid til bading og utforsking av området på egen hånd.  

Dagsplan: 
0800:  Flaggheis i gruppene 
1000- 1200: Første økt 
1200:  Lunsj 
1330-1530: Andre økt 
1800:  Middag 
19.00:  Ledermøte 
2100:  Leirbål 
22.30:  Alle på eget område 
2300:  Ro i leiren 

Ukeprogram: 
Lørdag: Innrykk, bygge leir 
Søndag: Gudstjeneste, bygge leir, åpningsleirbål 
Mandag: Programrullering 
Tirsdag: Programrullering 
Onsdag: Programrullering 
Torsdag: Programrullering 
Fredag: Markedsdag, rydde, grillmat, 
avslutningsleirbål 
Lørdag: Rive leir, Hjemreise 

Programrullering skjer omtrent slik: 
Dag Første økt Andre økt 

A Gruppebidrag Gruppebidrag 

B Gruppebidrag Ut på haik 

C Hjem fra haik Til gruppas disposisjon 

D Båt og sjø Gruppebidrag 

Hvilke dager din gruppe skal gjøre hva blir informert om ved ankomst. 

Gruppebidrag: 
Alle deltagende grupper må forberede aktiviteter, kalt gruppebidraget, som gjennomføres patruljevis for patruljer 
fra andre grupper. Speiderne skal altså besøke andre grupper enn sin egen og gjennomføre aktiviteter der.  
Gruppene planlegger en aktivitet omtrent som et speidermøte. På denne måten vil speiderne få oppleve en 
variasjon aktiviteter og sikkert få inspirasjon til nye ting de senere kan arbeide med. 
 
Konseptet er som følger: 
 Alle grupper skal arrangere en aktivitet for like mange patruljer som de selv har med på leir. 
 Gruppa velger selv om de vil arrangere den samme aktiviteten fire ganger i løpet av uka eller varierer dette 

etter eget ønske. 
 Gruppas egne patruljer gjennomfører andre aktiviteter når gruppebidraget gjennomføres. 
 Det finnes mange ferdige aktiviteter med utstyr tilgjengelig på Kragenäs. Dette er selvsagt fine ting å bruke. 
 Etter påmeldingsfristen 1. april vil gruppene få en oversikt over forslag til aktiviteter som finnes på stedet og 

kunne velge blant disse eller lage sine egne aktiviteter. Kragenäs har både store og små aktivitetsopplegg 
f.eks. rappellering, hinderløype, fiske og tinnstøping. Oversikt over aktiviteter på Kragenäs vil gruppene få 
etter påmelding. 

  

 

 

 
 

 

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 



 

 

Haik: 
Patruljene er ute på haik fra lunsj til lunsj. Det blir ulike haikeopplegg som patruljene kan velge blant. Leder som 
er igjen i leiren fungerer som hjemmeleder for patruljene. Det blir større fokus på å være ute i naturen på 
egenhånd enn å gå lengst mulig  
 
 
 
 

Leirplassen: 
Leirplassen er en fast leirplass som drives av Göteborgscouterna. Leirplassen har faste toalett, gode vannposter, 
kiosk, badeplass, en enkel scene og passer veldig godt for denne type leir. Det er rajer til alle tilgjengelig på 
leirplassen. Rajene finnes i ulike lengder. 
 

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. 
 

Reise 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. 
 

Påmelding: 
Gruppa setter egen påmeldings- og betalingsfrist til sine speidere. Gruppa må melde på sine speidere innen 1. 
april 2015. Påmeldingen er bindende. Etter påmelding vil det bli sendt ut faktura til gruppa.  
 

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

Stilling ledig 
 Leirbålssjef(er) for åpnings- og avslutningsleirbålene 

 Musikere til leirband til gudstjeneste og leirbål 

 Lydsjef (PA-anlegg finnes på stedet) 

Ta kontakt med programsjef Tore Arnesen på e-post: tapost@online.no 
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