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Leirbrev 5  
 
Nå begynner det for alvor å nærme seg leir, og hva er vel en leir uten volleyballcup? Vi sier ifra alt nå 
så alle som vil kan øve seg frem til leirstart for det er mange konkurrenter over 1000 speidere for å 
være eksakt.  
 

Markedsdag 
I god leirtradisjon skal det være en egen markedsdag på leiren. For dere som ikke har vært på leir før 
er markedsdag en dag hvor hver gruppe har en aktivitet som de kjører og så kan alle gå rundt å gjøre 
aktiviteter hos de andre gruppene. Aktivitetene kan være alt fra å få klipt skikkelig bolleklipp med 
bolle til å lage popkorn, eller lete etter kronestykker i slim med bind for øynene. Hver gruppe 
bestemmer selv hvilken aktivitet de skal kjøre, så ta det opp på et møte og kom på leir med et bra 
innslag til markedsdagen.  
 

Parkering og ankomst 
Det er lite tilgjengelig parkering på leirområdet. Teknisk trenger å vite hvor mange som ønsker en 
parkeringsplass. Alle grupper må derfor fylle ut dette skjemaet før 20. Mai: 
https://forms.gle/gS2phobr4Q34vATN9 I skjemaet bes det også om at hver gruppe noterer ned når 
dere ankommer leirområdet siden det er en smal vei inn og ikke så mye snuplass. Stab som vil melde 
ønske om parkeringsplass melder det på samme skjema.   
 

Transport 
Når det er så få parkeringsplasser er det viktig å tenke på transporten, enten det er foreldre som 
kjører og kombinerer det med en sverigetur, eller en buss.  Svenske busselskaper kan være billigere 
enn norske så det kan være lurt å ta en titt på de også. Leirstedet har tidligere brukt 
http://www.stromstad-tanumbuss.se  
 

Bildetilatelse må oppdateres  
På min speiding er det en egen innstilling om bildetilatelse. Den er det viktig at alle har oppdatert før 
leiren så korrekt informasjon står i medlemssystemet. Så ledere, pass på å gå igjennom alle dere har 
med på leir og påse at det er oppdatert.   
 

Toll  
Når man tar med såpass mye utstyr som man gjør på speiderleir kan det være lurt å ta en prat med 
tollen før man reiser over. Noen steder ønsker tollen en detaljert liste over utstyret på forhold. Ta 
kontakt med tollstasjonen deres gruppe benytter seg av før avreise for å avklare hvordan de ønsker 
at utstyret skal medbringes.  
 

Faktura  
Fakturaen for deltakeravgift er nå forfalt. Vi oppfordrer alle grupper som ennå ikke har betalt om å 
gjøre dette raskest mulig. For stab er betalingsfristen satt til 15.mai. Om det er noen spørsmål om 
faktura kan de sendes til post@kragenas2019.no 
Vi vil også minne på transportkostnader dekkes av den enkelte gruppe. 
 

Stab 
For stab kan leiren friste med en egen stabsleir og stabskantine for dere som er fulltidsstab. Kabalen 
for stab legges i disse dager og så fort den er ordnet sendes det ut beskjed så alle vet hva de skal 
gjøre på leiren.  
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Viktige momenter å huske før leiren  
-    Medisinsk/nødvendig strømbehov til gruppens leirområde må meldes inn før leiren, dette er ikke 
strøm til å lade mobiler, ha lys ol, men til for eksempel CPAP eller forstøvere.  
-    Det er anbefalt alle å ta vaksine for flått  
-    Svenske gassbeholdere har annen tilkobling enn i Norge. Sørg for å fulle gassbeholdere ved 
avreise. Det finnes overganger, men ikke så lett å få tak i. 
 
 
 

Speiderhilsen  
Leirpatruljen  
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