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Påmeldingen er åpen! 
Leiren begynner å ta mer form og tiden for påmelding har endelig kommet. Sikre deg en uke 
med opplevelser men ekte norsk speiding i Sverige. Det er selvfølgelig tenkt på 
kulturutveksling så vi byr på Svenska kjöttbullar på menyen. Påmeldingsfristen er satt til 15. 
Mars og skjer via min speiding for NSF speidere. Alle andre speidere kan følge denne linken: 
https://eu.jotform.com/form/83115580002343 

 

Vaksine  
Det er rapportert tilfeller av skogflåttencefalitt (TBE) på vestkysten av Sverige sør for 
Göteborg opp til de nordre deler av Bohuslän. Speiderne skal oppholde seg mye ute i skog 
og mark og derfor anbefaler Folkehelseinstituttet vaksinering mot TBE. Leirpatruljen støtter 
dette og ønsker at alle leirdeltakere tar kontakt med sin fastlege eller vaksinasjonskontor i 
god tid før leiren for vaksine. Les mer her: https://www.kragenas2019.no/nyheter-1/info-om-
fl%C3%A5tt-og-skogfl%C3%A5ttencefalitt 
 
 

 
Husstandmoderasjon 
Husstandmoderasjon slår inn når 3 eller flere fullt betalende deltagere fra samme husstand 
deltar på leiren. For å få dette må vi i leirpatruljen få beskjed om dette. Send navn på alle 
deltagere fra samme husstand under kommentarer på påmeldingen, så blir det riktig på 
fakturaen med en gang.  

 

Leirprogram 
Hovedlinjene i leirprogrammet er nå satt. Det blir et tradisjonelt program med kjente punkter 
som leirbål og haik. Programpatruljen kan også friste med stikkord som kano, flåte, 
hinderløype og sandvolleyball. 
 

 
Lørdag: innrykk og åpnings leirbål 
Søndag: aktiviteter 
Mandag: aktiviteter 
Tirsdag: Haik 
Onsdag: Haik 
Torsdag: Markedsdag 
Fredag: Aktiviteter og avslutningsleirbål 
Lørdag: Rive leir + Hjemreise 
 

 

 
Flokken 
Flokken er selvfølgelig velkomne på besøk. Det er lagt opp til at flokken kan komme på 
besøk fra torsdag og bli helt til lørdag slik at de får med seg avslutningsleirbålet og 
stemningen det er med mange speidere samlet. 
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Rovere 
Alle vet at en trøtt rover er en gretten rover. Så roverleiren har bestemt seg for å forby ordet 
revelje inkludert handlingen revelje. Sov så lenge du vil, det er tross alt sommerferie. Av 
andre fasiliteter tilbys det selvfølgelig egen roverkro. Roverne har selvfølgelig mulighet til å 
være med på trinn 1 og 2, samt diverse andre kurs. For rastløse rovere (og ledere) er leiren 
ikke så alt for lang unna et kjøpesenter og noen spisesteder som gir gode utfluktsmuligheter. 
 

 

 
Ledere 
Vi har lovet en leir som tenker på lederne så her er noen av de planlagte punktene. Det blir 
Lederfres og andre merker. Trinn 1 og trinn 2 blir arrangert sammen med andre kurs som 
lanseres nærmere leiren. Lederpleie er selvfølgelig i fokus. I tråd med dette får lederne får en 
lederkro for avslapping og sosialisering med andre ledere. Når speiderne er på haik blir det 
også en felles middag for alle ledere (og rovere). 
 

 

 
Leirutforming  
På denne leiren vil hver krets ligge samlet og ha et eget kretsområde hver. Leiren vil ikke ha 
noen fancy nettbaserte løsninger, vi går for det som funker. Men selv vi forstår at 
snapstreaken bare måååå bevares, så det blir lademuligheter. Det vil være litt strøm 
tilgjengelig på kretområdet, men de som trenger strøm i teltet av medisinske grunner må gi 
beskjed om det før leiren starter.  
Felles for hele leiren blir det et eget leirtorg hvor alle sentrale funksjoner er samlet. Kroene vil 
blandet annet være samlet under samme svære telt.  
Kragenäs er ett godt opparbeidet leirområde med god drenering, så vi kan avlyse gjørme-
havet vi er vant til! Infrastruktur er på plass allerede! >Og med leirområde så nær sjøen 
anbefales også kretsleirbål ned mot strandområdet. 
 

 

 

Speiderhilsen  
Leirpatruljen Kragenäs 2019 
 


