
 

 

 

Leirinfo nr. 3: 
 
 
Leiren er basert på patruljen som aktivitetsenhet. Patruljen 
jobber sammen om aktiviteter og de daglige gjøremålene er 
også en del av programmet. Det er derfor satt av god tid til 
at patruljen skal lage middag, vaske opp og til bading og 
utforsking av området på egen hånd.  
 

Ankomst: 
Gruppene kan ankomme leiren etter klokken 12:00 lørdag 20. juni 2015. Ber om at dette overholdes da vi trenger 
formiddagen til klargjøre ankomsten. 
 

Politiattest: 
Det kreves gyldig politiattest for alle ledere og assistenter i krets, korps og gruppe fra 15 år, samt foreldre som 
skal være med på leiren. Dette må registreres i medlemssystemet for de som er der. 
Ansvaret for dette ligger på gruppeleder og på gruppas leder på leiren. Gjør samtidig også oppmerksom på at 
politiattest nå kun har gyldighet i 5 år. 
Les mer om politiattest og hvordan dette gjøres her http://www.speiding.no/politiattest/  
 

Mat under leiren: 
Det vil bli variert mat under leiren, og mye av maten skal lages fra bunn av. Det vil bli laget et oppskriftshefte som 
dere får når dere ankommer leiren. 
Har dere deltakere med matallergi, eller at det må tas andre hensyn vedrørende mat, så må dere melde dette til 
Torill Rugsveen på e-post torill@rugsveen.com innen 1. juni 2015.  
 

Helsekort: 
Alle deltakere må fylle ut helsekort, dette finner dere på nettsiden, og de oppbevares av gruppas leder på leiren. 
http://www.hedmarkkrets.no/kragenas-2015/utsendt-leirinfo/  
 

Spesielt utstyr: 
Hver enkelt gruppe trenger å ta med noe spesielt utstyr. Dette er: 

-6 kg. pulverapparat eller tilsvarende -kokeapparat og kjeler til haik 
-førstehjelpsutstyr til både patrulje og gruppe -potetstapper 
-bålpanne eller lignende, det er ikke tillatt å tenne 
bål rett på bakken 

-bøtter til sølevann og avfallshåndtering, søppel skal 
sorteres og resirkuleres, det er ikke anledning til å 
legge igjen brukt og ødelagt utstyr når leiren 
avsluttes 
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I tillegg til vanlig leirutstyr må hver enkelt speider ha med seg dagstursekk og vannflaske. 
 

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 av aktiviteter og sikkert få inspirasjon til nye ting 
de senere kan arbeide med. 
 
Se egen info om gruppebidraget, og hvordan dette meldes 
inn til leirkomiteen innen 15. mai 2015. 
 
 
 

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