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Leirbrev 4  
 
Nå begynner det for alvor å nærme seg påmeldingsfristen for leiren. Husk å melde deg  
på før i morgen kveld, for 15.mars er påmeldingsfristen.  
 
Faktura 
Faktura vil sendes ut senest i slutten av mars. Den vil sendes til mailadressen gruppa har angitt i 
påmeldingsskjemaet. Har gruppa satt opp mottak av EHF vil faktura komme på dette formatet.  
For at familiemoderasjon skal bli med på fakturaen er det viktig at dette skrives inn på et av 
familiemedlemmene. 
 
Reise  
Leirkontingenten dekker ikke transport og det på ordnes av gruppene. Grunnet begrenset parkering 
kan ikke alle ledere beregne parkeringsplass, det jobbes med parkering for en bil per gruppe. 
Leirpatruljen jobber også med å formidle kontakt med svenske busselskaper for å spare kostnader på 
reisen for gruppene.  
 
Besøksdag 
Torsdag 4 juli er det besøksdag på leiren. Flokken kan komme på besøk og overnatte helt til lørdag. 
Flokkbarna som overnatter helt til lørdag får med seg avslutningsleirbålet på leiren. Betaling for 
flokken er delt opp i antall døgn de er på besøk så det er gode muligheter til å tilpasse oppholdet til 
hva som passer deres flokk.  
 
Stab 
For deg som vil hjelpe til å lage leiren fantastisk og i tillegg spare noen kroner på leirkontingenten er 
stab stedet for deg. Er du ikke sikker på hvilken etat du ønsker deg så kan du ta en titt på denne 
linken: https://www.kragenas2019.no/nyheter-1/hva-gjør-egentlig-stab 
 
En av etatene som trenger stab er teknisk, de trenger ca 20 stk til en vaktlisteordning for løse 
oppgaver som parkering, transportavvikling, oppmåling av troppsområder før leiren og ordne 
praktiske problemer som å bestille kloakkbil om toalettene går tette. I tillegg til disse 20 trenger 
teknisk rørlegger og elektriker. 
 
Påminnelser 

• Det er registrert flått med skogflåttencefalitt og det anbefales å vaksineres: 
https://www.kragenas2019.no/nyheter-1/info-om-flått-og-skogflåttencefalitt    

• Vurder hvor og hva du harry-handler i speiderantrett  

• Godteri er billigere i sverige og vi anbefaler alle ledere å ha med et lite arsenal av ut med 
dampen leker for enklere kvelder.  

• Vi har bestilt godt vær, men håper det ikke blir like bra som sist sommer så vi får lov å lage 
mat på leirområdet og tenne bål.  

 
 
 
 

Speiderhilsen  
Leirpatruljen 
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