
Leirinfo 

Nå nærmer det seg leir! 

Og vi gleder oss masse! Vi skal bo en uke i telt, bygge bord av raier, lage mat ute, dra på leirbål, gå på 

haik, bli enda bedre venner med hverandre, kanskje få noen nye venner og rett og slett ha det utrolig 

kult! Sommerleir er speiderårets høydepunkt! I år blir vi rundt 100 på leiren, 25 fra Ris.  

Her finner dere viktig informasjon. Pakkeliste og reiseinformasjon ligger på våre nettsider. Send mail 

eller ring hvis dere lurer på noe! 

Betaling:  

Pris per deltager: 2500,- Dette dekker leirkontingent, reise og gruppens utgifter. 

For dere som er to søsken som skal på leir (Lucas&Emil og Emma&Anna): Leiren har 300,- i 

søskenmoderasjon i kontingenten. Dere betaler altså: (2500*2)-300= 4700,-. 

Settes inn på gruppens konto: 3000 20 04190 før avreise. Merk betaling Sommerleir og speiderens 

navn. 

Lommepenger 

Det er kiosk på leiren. Speiderbutikken kommer ikke. Husk å ha med penger eller reisekort til t-banen 

begge veier. 

Mobiltelefon: 

All kontakt med speiderne under leiren skal skje via lederne: Ingvild: 404 70 133, Jostein: 938 75 986 

eller Magnus: 982 982 22. De vil være tilgjengelige hele leiren, men vil ofte være opptatt i aktiviteter. 

Derfor, om det ikke haster, send melding.  

Det er ok å bruke mobiltelefon til musikk, spill osv. på togturen. Etter dette skal den slås av og legges 

i sekken. 

Facebook: 

Følg gjerne Ris KFUK-KFUM-speidere på facebook, der prøver vi å legge ut bilder fra leirlivet. Mange 

av speiderne setter pris på at mor og far følger med og liker bildene 😊 

Haik: 

Fra tirsdag til onsdag skal speiderne ut på haik. Det vil si at de pakker med seg det de trenger for en 

natt i sekken, får med seg kart og kompass og går en lengre tur. De kommer frem til en 

overnattingsplass der de setter opp haikeduk og overnatter til dagen etter, før de går tilbake til 

leiren. Det er ledere på overnattingsplassen (men ikke fra Ris). Det er derfor viktig at speiderne har 

pakket i en sekk som er god å bære. De får (antageligvis) utdelt turmat som skal blandes med 

varmtvann, de må derfor ha med termos. Det står på pakkelisten. 


