Foto: Håkon Broder Lund

Velkommen til leir lørdag 29. juni for speidere og
onsdag 3. juli for småspeidere!
Ankomst

under leiren. For å utnytte plassen mest mulig vil

Innkjørsel til leirområdet for å slippe av speidere

de som skal stå parkert hele uka sannsynligvis

og utstyr blir inn Hagaveien fra Riksvei 7 og ut
Sæbøveien.

bli parkert inne, uten mulighet til å benytte bilen
under leiren. Ved stor pågang vil vi måtte opprette
langtidsparkering et godt stykke borte fra leiren,
men da vil vi i så fall også ordne med transport til

R iks

og fra ved ankomst og avreise.

ve i 7

De gruppene som ønsker kan ha tilhenger stående
parkert på leirområde hele leiren. Si ifra om dette

ie n

adgang til å kjøre på leirområdet.

S æb

ve i e n

dere. Ingen andre enn leirens egne sjåfører har

øv e

Hag a

ved ankomst, så vil vi kjøre hengeren på plass for

Sæbø skole

Besøkende til leiren parkerer ved Norsk Natursenter
hvor leiren disponerer deler av parkeringsplassen. Se

Leirplass

skilting på parkeringsplassen eller følg instrukser
fra parkeringsvakter.

Parkering

Beredskap

Det er dessverre begrenset med parkeringsplasser

Helse og beredskap er tilstede på leiren og på de

i nærheten av leirområdet. Det er derfor viktig at

ulike øktene. Det vil være en sykestue i skolebygget

gruppene ikke har flere biler enn nødvendig stående

som er lokalisert rett ved leirområdet.

Redningsvester
I tidligere infoskriv har vi bedt gruppene om
å ta med redningsvester nok til alle speidere i
gruppen. Vi har nå ordnet det slik at leiren stiller med
redningsvester og gruppene trenger ikke å ta dette med.

Brannsikkerhet
Gruppene kan benytte bålpanner eller lage en grue
til bålplass på området. Det kan være vanskelig å
finne steiner til gruen.
Hver gruppe må ta med et brannslokningsapparat
og en bøtte med vann som plasseres på venstre side
av portalen på sitt leirområde.
All bruk av åpen ild på aktivitetsområde på haugen
over leirområde og i dalen langs elven er forbudt
grunnet kulturminner.

Småspeiderleir

Maur og rovere på leir
I år vil både maur og rovere bo med gruppene sine
og spise der. Det vil være mange aktiviteter for
roverne gjennom leiren inkludert en roverhaik, som
en kunne melde seg på ved gruppepåmeldingen
til kretsleiren. Roverne har også et stort område å
boltre seg på hvor det kan bygges og hygges

Program - utstyrsliste
Forrige infoskriv (nr. 4) lå det en utstyrsliste som
speiderne måtte ha til øktene. Vi ønsker å gjøre
oppmerksom på noen endringer:
Hver enkelt speider må ha med seg:
• Ett sett med klær som kan bli godt skitne
• Spisesett/fat og bestikk
• Drikke
Hver patrulje må ha med seg:
• Gassbrenner/stormkjøkken (helst to)

Som på tidligere kretsleirer, blir det egen

• Stekepanne (helst to)

småspeiderleir på kretsleiren i Øvre Eidfjord.

• Stekespade

Flokkene vil derfor få god mulighet til å bygge

• Skjærebrett

sine egne leirområder. På grunn av dette

• Kniv

utgangspunktet, men også fordelingen og

• Bakebolle

utformingen av leirområdet som helhet, er det ikke

• Sitteunderlag

mulig at for mange tropper har flokkene boende

• Øks

sammen med seg på samme område. Noen grupper

• Kniv

har på bakgrunn av ledermangel og etter avtale med

• Stikksag - ikke maskindreven

teknisk etat fått tildelt felles leirområde for tropp og
flokk.

Forsyning
Allergier

Leirkomiteen presiserer at det selvsagt ikke er noe i

Er det noen som ikke har opplyst om allergier, så

veien for at tropp og flokk har måltidene sammen,

er det viktig å informere forsyning om dette så fort

men utgangspunktet for overnatting er at flokkene

som mulig.

og troppene får tildelt ulike områder.

Bursdagskaker

I starten av leiruken vil småspeiderleiren bli

Hvis det er noen bursdagsbarn under leiren kan

benyttet som aktivitetsområde og det vil derfor

man overraske dem med en kake. Bestilling må

ikke være mulig å begynne oppbygging av leir for

skje til forsyning senest 30. juni søndag kveld for

småspeiderne før ankomstdagen onsdag 3. juli.

levering utover i uken. Ønsker dere å bestille en
kake? Send mail til tove@midtskog.no

Kaffeavtale
Det vil bli kaffeavtale på 100,-, så har en kaffe fra
kaféen hele uken. Dette blir praktisert med at en
kjøper et klistremerke som en setter på koppen.

Kjølekapasitet
Vi har nå fått stor kjølecontainer og kan tilby
lagerplass til alle grupper i denne. Det vil være en
gildebakk til hver gruppe disponibel. Dette gjøres
for å holde matsvinn på et minimum og vi håper at
gruppene bruker dette.

Om kort tid sees vi alle på leir!
Kontaktinformasjon
Nettside - her ligger tidligere infoskriv,
program, helsekort og bildealbum!
www.kretsleir.no

Mailadresse
info@kretsleir.no

Sosiale medier
Facebook: www.facebook.com/
kretsleir2019vestlandet/
Facebook Rovere: https://www.facebook.com/
roverne2019/
Instagram: www.instagram.com/kretsleir2019/

Speiderhilsen,
Leirkomitéen

