LEDERABC

Vi gleder oss til landsleir i Asker!
Dette heftet inneholder informasjon
til deg som er leder på Asker 2014.
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ORDENSREGLER
Under Tett på – Asker 2014 gjelder disse
ordensreglene:
1. Det skal være ro i leiren mellom rosignal og revelje.
2. Deltakere må ikke forlate leirområdet uten
godkjenning fra leder.
3. All bruk av rusmidler er forbudt på leirområdet. For
leirens deltakere og stab gjelder også dette forbudet
utenfor leirområdet i leirperioden.
4. Røyking er ikke tillatt i leirområdet eller umiddelbar
nærhet. Dette gjelder både deltakere og gjester.
Overtredelse kan medføre hjemsendelse på egen
kostnad.

LEIRENS ADRESSE ER:
Navn
Gruppens navn
Kretsens navn
KFUK-KFUM-speidernes landsleir
c/o Vettre skole
Apelundfaret 2
1392 VETTRE
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KRETSINNDELING

A

Oslo
Rogaland
Asker og Bærum
Hedmark og Oppland
Telemark
Agder
Sogn og Fjordane
Helgeland
Troms
Nordmøre og Romsdal

B
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Haugaland
Sunnmøre
Østfold
Romerike
Buskerud
Vestfold
Bjørgvin
Trøndelag
Nordre Nordland
Finnmark

DAGSPROGRAM

Tett på
leir

Lørdag 2. august
		 Innrykk og leirbygging
Lunsj
Leirbygging
Middag
Lederteltet er åpent
Vorspill
Åpningsleirbål med minikonsert med
		 Trine Rein og Christian Ingebrigtsen
21:30 Roverkro «Yes you can»
23:00 Rosignal
23:30 Lang tone
12:00
13:00
15:15
16:00
18:00
18:30

Søndag 3. august
07:30		
08:00
10:00
10:30
11:00
12:00
13:00

Revelje
Flaggheis og frokost
Oppstilling til flaggborg
Felles avmarsj
Gudstjeneste
Lunsj
Globalløpet
Superspeiderpatruljen
		Rovervolleyballturnering
Kortkurs for ledere
16:00		 Middag
		 Lederteltet er åpent
17:00 Rover 3-kamp ved scenen
19:30 Vennskapsleirbål
21:30 Roverkro: Gudskro
21:30 Fører kick-off
23:00 Rosignal
23:15 Lederkro i lederteltet
23:30 Lang tone

Åpningsleirbål:
Gjør deg klar for en
spennende start på
leiren!

Tett på
GUD

GLoBALLøPET: Se mer informasjon
på side 29. Starttidene blir som
følger:
13:00 Rød gruppe
(rød farge på startnummer)
14:00 Oransje gruppe
(Oransje farge på startnummer)
15:00 Blå gruppe
(Blå farge på startnummer)
Lederkro: Sunniva Gylver snakker
om praktisk samfunnsengasjement i speidergruppa og for deg
som leder.
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Mandag 4. august

Tett på

HVERANDR
E

07:30		 Revelje
08:00		 Flaggheis
08:15		 Frokost
10:00		 Bibeltime
11:00		 Hemmelig speideroppgave
		 Rovere på Amazing Asker
12:00		 Matpakkelunsj
13:00		 Turneringer
		Superspeiderpatruljen
		 Kortkurs for ledere
16:00		 Middag
Førerteltet er åpent
Lederteltet er åpent
19:30		 Vorspill
20:00		 Felles leirbål
21:00		 Stjerneløp
		 Japan jamboree for førere
21:30		 Roverkro: «Tett på hverandre»
23:00		 Rosignal
23:30		 Lang tone

Tett på
NATUREN

Bibeltime: Tema er ”Tett
på hverandre” med
Karen Arnø Grastveit.
Sted: Hovedscenen.

Tirsdag 5. august
07:30
08:00
08:15
10:00
11:00
13:00

Bibeltime: Tema er ”Tett på
naturen” med Sunniva Gylver. Sted:
Hovedscenen.
Haik: Se informasjon på side 16–17.
Vennskapsleirbål: Be en annen
gruppe på leirbål!
Nattverdsgudstjeneste:
Sted: hovedscenen.
Lederkro: Fleip eller fakta-kveld.
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16:00

19:30
21:00
22:00
22:00
23:00
23:15
23:30

Revelje
Flaggheis
Frokost
Bibeltime
HAIK for gruppe A
Aktiviteter for gruppe B
Superspeiderpatruljen
Kortkurs for ledere
Middag
Førerteltet er åpent
Lederteltet er åpent
Vennskapsleirbål
Nattverdsgudstjeneste
Førerkro
Roverkro: Bibelsamtale
Rosignal
Lederkro i lederteltet
Lang tone

Tett på

ONsdag 6. august
07:30
08:00
08:15
11:00
13:00
16:00

19:30
21:00
22:00
22:00
23:00
23:15
23:30

Revelje
Flaggheis
Frokost
HAIK for gruppe B
Aktiviteter for gruppe A
Superspeiderpatruljen
Kortkurs for ledere
Middag
Førerteltet er åpent
Lederteltet er åpent
Vennskapsleirbål
Nattverdsgudstjeneste
Førerkro
Roverkro: Bibelsamtale
Rosignal
Lederkro i lederteltet
Lang tone

NATUREN

Haik: Se informasjon på side 16–17.
Vennskapsleirbål: Be en annen
gruppe på leirbål!
Nattverdsgudstjeneste:
Sted: hovedscenen.

Torsdag 7. august

Tett på
LIVET

07:30
08:00
08:15
10:00
12:00

BRYLLUP: Under bibeltimen
torsdag gifter to speidere
seg. Vi pynter leiren litt
ekstra denne dagen. Tema:
Tett på livet” med Thor
Strandenæs. Sted: Hovedscenen.
KAnonBALLTURnERInG: Se
informasjon på side 28.
LEDERsEMInAR MED MIKAEL
AnDERsson: Oppmøte kl.
22:00 på Vettre hotell.

Revelje
Flaggheis
Frokost
Kortkurs for ledere
Lunsj
		 Oppstilling til flaggborg
13:00 Bryllup
Superspeiderpatruljen
14:30 Kanonballturnering
Rover: delfinale i volleyball
16:00 Middag
Førerteltet er åpent
Lederteltet er åpent
16:00 Rover: 3-kamp med hemmelig oppgave
19:30 Vorspill
20:00 Konsert med TV Experience
22:00 Lederseminar med Mikael Andersson
23:00 Rosignal
Rover: Nattmanøver
23:30 Lang tone
7

Fredag 8. august
07:30
08:00
08:15
10:00
11:00
12:00
12:30
14:30

16:00
16:00
19:30
20:00
21:30
21:45
23:00
23:30

Revelje
Flaggheis
Frokost
Bibeltime
Forberede speidertivoli
Rover: 3-kamp med hinderløype
Lunsj
Speidertivoli
Superspeiderpatruljen
Turneringer
Finale i kanonball
Rover: volleyball
Middag
Førerteltet er åpent
Lederteltet er åpent
Vorspill
Avslutningsleirbål
Førerkro
Roverkro: «Tett på verden»
Rosignal
Lang tone

Lørdag 9. august
07:30
08:00
08:15
09:00
12:00
13:00
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Tett på
VERDEN

Revelje
Flaggheis
Frokost
Pakke leir
Lunsj
Pakke leir og avreise

GOD TUR
HJEM!

BIBELTIME: Tema: ”Tett på
verden”, Terje Aasheim. Sted:
Hovedscenen.
sPEIDERTIVoLI: Etter Speidertivoliet kan en leder hente
globalmerker til sine speidere
på Servicetorget.

SIKKERHET

På grunn av landsleirens sentrale beliggenhet stilles det ekstra store krav
til vaktstyrken. Vi tar sikkerhet på
alvor og trenger mange ledere både til
streifvakt, trafikk/parkeringsvakt og til
vakt under de største arrangementene
på leiren. Vi kommer derfor til å be
om hjelp av de fleste av dere. Vi gjør
vårt ytterste for at ingen trenger å gå
mer enn en vakt hver under leiren.

EVAKUERING AV LEIROMRÅDET
Evakuering blir iverksatt av kriseledelsen i samråd med politi eller
brannvesen hvis behovet skulle
oppstå. Dersom evakuering besluttes
vil dette varsles på følgende måte:
• Vedvarende ringing med
kirkeklokken
• Beskjed gitt over høyttaleranlegget på scenen

VIKTIG!
Skjerf skal benyttes av alle
speidere under hele leiren
for å kunne identifisere
hvem som er leirdeltakere.

Gruppene skal samles til «oppstilling»
i gruppeområdet, og derfra gå samlet
til området ved scenen. Ansvarlig
leder for den enkelte gruppe må
kunne gjøre rede for alle leirdeltakerne i gruppa. Fra scenen vil det bli
gitt beskjeder om hva som skal skje
videre. Det er viktig å beholde roen og
trygge speiderne.
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RETNINGSLINJER
FOR RYDDING AV
GRUPPEOMRÅDENE
Hver gruppe er ansvarlig for å rydde sine egne områder.
Husk å fjerne merkepinner og merketau.
Alle hull skal fylles igjen. Det er ikke tillatt å grave
ned bålrester, søppel, stein som ikke lå i jorden,
trevirke eller andre fremmedlegemer.
Raier og hunved legges på anvist sted.
Spiker og skruer skal ikke forekomme.
Kast søppel – husk kildesorteringen
også når dere rydder.
Gå manngard og plukk søppel.
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MATUTDELING
Åpningstider
Matteltene på leirtorgene vil åpne kl.
07:00 og stenge kl. 23:00. Det vil bli
stengt under felles aktiviteter. Middagen kan hentes fra ca. kl.15:30 og
utover. Se info i matteltet ditt. Første
matutlevering er lørdag kl. 14:00.
Da kan middag hentes. Avreisedagen
stenger matutdelingen kl. 10:00.

Mat til grupper som
ankommer tidlig
De gruppene som har forhåndsbestilt
mat til fredag kveld og lørdag formiddag henter mat på hovedlager. Dette
gjelder kun brødmat og pålegg. Vi
tar forbehold når det gjelder allergier. Denne muligheten er åpen fra
fredag kl.18:30–22:30 og lørdag fra
kl. 07:30–12:00. Det foregår mye
kjøring med lastebil og truck rundt
hovedlageret i denne perioden. Send
derfor ikke speidere alene for å hente
mat. Vi ønsker at en leder eller rover
er med på å hente mat. Matkortet
som ble utlevert ved innsjekk skal
være med ved mathenting.

Hvor skal mat hentes?
Ved innsjekk får gruppen beskjed om
hvilket mattelt dere hører til. Det er
viktig at det kun er her dere henter
mat. Det er svært viktig at alle som
skal hente mat får beskjed om å
hente på riktig sted. Dersom det blir
hentet mat på feil sted, vil det bli rot
i systemet.

Matbestilling/kaker
Dette gjøres i Kafe Tett På. Betales
ved bestilling. Informasjon om utvalg
og bestilling finnes i Matboken.
Informasjon vil også være tilgjengelig
i kafeen.
Mer informasjon finnes i Matboken
som ligger tilgjengelig digitalt.
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HYGIENE
Mat kan være kilde til oppkast og
diaré, spesielt dersom vi får varme
dager. Det er derfor viktig at alle har
fokus på hygiene og oppbevaring
av mat. Ta ikke noen sjanser med
fordervet mat.
Gode råd for matvarehåndtering samt
skikk og bruk på kjøkkenet:
•

•

•
•

•

•
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Hent ikke mer mat enn nødvendig, lagringen av mat foregår
alltid bedre i matteltet enn i egen
leir.
Vær nøye på å pakke inn maten
når emballasjen først er åpnet.
Ta med bokser og plastposer for
forsvarlig innpakning hjemmefra.
Leverpostei bør kastes etter hvert
måltid.
Unngå at mat og drikke kommer i
kontakt med jord.
Bruk egnede kasser for matopp
bevaring borte fra sol, varme og
regn. Mat skal oppevares kjølig
og tørt!
Merk alle drikkevannskanner
tydelig med ”Drikkevann”. Disse
skal kun brukes til dette formålet.
Rent drikkevann hentes nytt hver
dag og holdes unna solen.
Bruk håndvask med såpe og
hånddesinfeksjon før mattilberedning. Husk å påse at alle i
troppen er nøye med håndvask/
desinfeksjon (desinfeksjonsgelè).
Synlig møkkete hender skal
ALLTID vaskes rene med såpe og

vann i min. 60 sekunder. Deretter
kan hånddesinfeksjon benyttes.
Hånddesinfeksjon dreper bakterier og mikrober, men fjerner ikke
synlig skitt. Vaskes hendene i
varmt vann er det ikke nødvendig
med desinfeksjon etterpå.
Meieriprodukter holder seg svært
dårlig i varmen på speiderleir. Bruk
en kartong/pakke om gangen og kast
melk etter hvert måltid om du ikke
har tilfredsstillende lagring (kjølig og i
skyggen). Husk maks ett døgn.
Alle grupper skal ha merkede områder i ”kjøkkenet” for UREN og REN
sone. Oppvask og skitne kasseroller
etc. skal ikke oppbevares der ren mat
tilberedes!!
Mat og redskaper må ikke komme i
kontakt med oppvasken. Brukte kniver
(bestikk) og møkkete fjøler skal legges
til oppvask i uren sone med en gang
og ikke ligge rundt på området.
Eget bestikk/tallerkner bør ikke opp
bevares hengende uten tildekking. De
bør oppbevares i en lukket pose (ikke
plast grunnet fuktighet og muggdannelse).

MILJØ OG
AVFALLSHÅNDTERING
GRUPPAS KILDESORTERINGSSTATIV - KONKURRANSE
Alle gruppene skal lage et kildesorteringsstativ på gruppeområdet sitt. Det
bør inneholde de fleste av sorteringsfraksjonene (se sorteringsveilederen).
Kildesorteringsstativene vil bli inspisert i løpet av leiren, og de beste vil bli
premiert. Ved bedømming vil følgende
bli kontrollert:
• Inneholder alle eller de fleste av
sorteringsfraksjonene.
• Kildesorteringsstativet er skjermet
for vær og vind.
• Det har en solid konstruksjon, og
avfallsdunker/poser er sikret.
• Sorteringen er godt merket.
• Hygiene. Gode rutiner for sortering og tømming.

GRUPPAS MILJØSJEF
Hver gruppe skal utnevne en ”Miljøsjef”. Dette kan være en PF eller
en eldre speider. Miljøsjefen skal
ha ansvar for å lære opp speiderne i
kildesortering. Miljøsjefen skal også
daglig kontrollere at kildesorteringen
i gruppa gjøres riktig. Miljøsjefene vil
bli invitert til et informasjonsmøte i
begynnelsen av leiren.

MILJØSTASJONER
Alle typer avfall leveres på miljøstasjonene. Miljøstasjonene finner du
på leirtorgene samt på hovedleirtorget. Miljøstasjonene er merket på
leirkartet. På miljøstasjonene, og på
neste side i dette heftet, er det en
sorteringsveileder som viser hva du
skal kaste hvor.
På miljøstasjonene kan du levere i
følgende avfallsfraksjoner:
• Papir/papp/drikkekartong (papir,
aviser, tidsskrifter, melkekartonger etc.)
• Glass- og metallemballasje
(syltetøyglass, hermetikkbokser
osv.)
• Matavfall (matrester, skall, kaffegrut, teposer, tørkepapir)
• Myk- og hardplast (plastposer,
plastkanner etc.)
• Panteflasker (flasker og bokser
med pant)
• Trevirke (planker, kasser, paller
etc.)
• Restavfall (alt annet)
Ved Servicetorget finner du følgende
fraksjoner:
• EE-avfall (elektronisk avfall, mobiltelefoner etc.)
• Spesialavfall (batterier, løsemidler, rødsprit, parafin etc.)
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SORTERINGSVEILEDER
Hvor skal søpla kastes?

PAPP/PAPIR
JA: Skrive- og
tegnepapir,
aviser og blader,
esker, kartonger

DRIKKEKARTONG

GLASS/METALL

JA: Melke- og
juicekartong,
drikkekartonger

JA: Glass, glassflasker, metallbokser, skruer,
spiker.

JA: Plastposer,
myk plast, hard
plast, plastemballasje, isopor.

NEI: Keramikk,
porselen, vindusglass, aluminiumsfolie.

NEI: Flasker med
pant, laminerte
ark, plastbestikk, gummi,
plastleker, glassfiber.

HVORDAN: Glass
og metall skylles
rent for matrester og tørkes.

HVORDAN: Tilgriset plast skylles
med kaldt vann
og tørkes. Flasker med pant
kastes i egen
beholder.

NEI: Tørkepapir, matpapir,
laminerte ark,
papir med sterke
farger
HVORDAN: Papiret
skal ikke krølles,
men kastes flatt.
Esker og kartonger brettes
sammen.

HVORDAN: Skyll,
tørk, brett,
stapp. Brett
kartongene og
putt 6 i en kartong. Tømmes i
beholder merket
papp/papir.

RESTAVFALL
Alt som ikke går inn under
de andre kategoriene.
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PLAST

PANTEFLASKER

MATAVFALL

TREVIRKE

EE-AVFALL

JA: Flasker og
bokser med
pant.

JA: Matrester,
skall, potetskrell, te-poser,
kaffegrut, tørkepapir.

JA: Planker,
paller, kasser

JA: Lommelykter,
mobiltelefoner,
IT-utstyr, elektriske produkter

NEI: Flasker og
bokser uten
pant.

NEI: Flytende
matavfall, mat i
emballasje.

NEI: Trykkimpregnert trevirke,
rajer, sponplater, huntonitt,
møbler

NEI: Avfall som
kommer inn under forskrift om
farlig avfall

HVORDAN: Kan
pantes i kiosk,
eller legges i beholder for panteflasker.

HVORDAN: Bruk
egne matavfallsposer. Fjern
emballasje. Knytes dobbelt før
de kastes. Bør
kastes daglig.

HVORDAN: Spiker
og beslag kan
følge med.

HVORDAN:
Leveres i egen
beholder på
Infotorget.

NB! Store gjenstander som møbler, ødelagte
sykler, traller og lignende skal ikke kastes i
leirens avfallssystem, men tas med hjem.
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HAIK
FØR HAIKEN
Før haiken skal du gjennomgå haikerutene med PF og assistent i hver
haikepatrulje, evt hele patruljen hvis
det er mest hensiktsmessig.
Før haiken skal du skrive på mobilnummeret ditt på rutebeskrivelsen
og kartet. Du er hjemmeleder under
haiken. Speiderne må få tydelig informasjon om at det er troppsleder de
skal kontakte hvis de møter problemer
underveis. Det er viktig at de IKKE
ringer hjem!
Det er viktig at dere ikke sender
avgårde speidere som ikke mestrer
utfordringen en patruljehaik er.
Sjekk at de har med seg det de
trenger for haiken. Spesielt hvis det
er noe utenom standard på haikeruten
(f.eks. redningsvest på kanohaik).
Du er også ansvarlig for at patruljen
kommer seg til bussene ved Leikvollhallen i rett tid på avreisedagen.

UNDER HAIKEN
Blir det telefoner fra speiderne, løser
du dette etter beste evne. Oppstår
det problemer troppsleder ikke kan
løse via telefon med sin patrulje, skal
han/hun snarest mulig oppsøke haikekontoret i Transport. Ingen skal hentes
hjem fra haik av hjemmeleder eller
foreldre. Det er beredskap på Haik/
Transport som rykker ut hvis patruljen
trenger hjelp.
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Er det skader som trenger legehjelp,
tas det opp med Haikeledelsen/
Transport.
Dersom patruljen er i nød, skal de
ring nødnummeret 113, evt 112. Da
er det nødetatene som rykker ut. Det
er informasjon om hvordan man tar ut
kartreferanse på baksiden av haike
kartet.

ETTER HAIKEN
Målet er at alle har hatt en god haik
med masse opplevelser og følelse av
mestring. Spesielt hvis det har vært
noe vanskelig og patruljen har klart å
mestre det, vil de være veldig stolte
når de kommer tilbake. Det skal de
være! Ros dem! Sjekk at alle i patruljen er tilbake. Hvis det mangler noen,
hør med de som har kommet, om hvor
de ble sett sist. Speiderne sjekkes inn
på bussen ved hentestedet (telles opp
og registreres). Gi beskjed til Haikekontoret hvis de ikke kommer til rette.
Sjekk at speiderne har med søppelet
tilbake ( del av leirfresen).
Sjekk evt merker de har tatt underveis. Disse kan hentes i Speiderbutikken av troppsleder når kravene
er oppfylt, etter haiken. Tremerket
kjøpes i Speiderbutikken.

PAKKELISTE TIL HAIK
For at haiken skal bli en god opplevelse er det viktig å pakke riktig. Pakk
bare det du trenger i sekken. Her er
en oversikt over hva man må ha med
på haik.
Personlig utstyr:
• Sovepose
• Liggeunderlag
• Middagen ÅpneSpis
• Klesskift fra innerst til ytterst,
gjerne ullundertøy
• Vindtett jakke
• Lue, votter og skjerf
• Varm genser
• Varme sokker/ ullsokker
• Godt fottøy
• Kopp, drikkeflaske
• Kniv
• Kompass
• Lommelykt
• Regntøy
• Tannbørste, tannpasta
• Myggmiddel
• Solkrem

Patruljeutstyr:
• Telt eller presenning, stort nok til
hele patruljen
• Kart og haikepapirer i vanntett
kartmappe
• Skrivesaker
• Førstehjelpsutstyr
• Dopapir
• Pose til søppel
• Liten spade til dobruk.
• To refleksvester, haik 2 og 3,
Kyststien
Mat og drikke. Ta med nok vann!
Tips: Sett en svart søppelsekk ned
i ryggsekken før du starter å pakke.
Dersom det regner er du sikker på at
alt holder seg tørt.
Spesielt utstyr:
• En redningsvest pr speider:
Haik 7, kanohaik
• Ekstra par sko: Haik 14,
Asdøljuvet
• Mobiltelefon, PF og patruljeassistent.
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SUPERSPEIDERNES
PROGRAM
Det er ønskelig at alle grupper som
deltar på programmet også stiller
med én eller flere ledere, alt etter
hvor mange barn som kommer (ta
dette litt på skjønn). Dette er fordi vi
i komitéen kun er to stk, og det mest
sannsynlig vil bli kjekkere for barna
med litt flere voksne (og kanskje noen
kjente voksne?) til stede. Vel møtt! Vi
møtes ved gymsalen.

DAGSPROGRAM
SØNDAG kl 13:00-15:15
1) Bli kjent – Lek og spill
2) Andakt – Tett på Gud
3) Quiz
4) Sjokobanan på bål
Ta med: sitteunderlag, bestikk og speiderkniv (hvis du har).
MANDAG Kl 13:00-14:30
1) Male på papirrull
2) Snacks
Ta med: klær til å male i og sitte
underlag.
TIRSDAG Kl. 13:00-16:00
Superspeiderpatruljens egen haik!
Vi skal kjøre tur – retur med Lomme
dalsbanen. Denne aktiviteten har
en plassbegrensning på 50 stk., og
derfor ønsker vi påmelding. Send en
e-post til superspeider@gmail.com
med navn, gruppe og alder. Husk
å skrive på hvor mange ledere som
18

stiller fra gitt gruppe. Det er ingen
frist for påmelding, men her er det
førstemann til mølla!
Ta med: sitteunderlag og mat og drikke
etter ønske.
ONSDAG Kl. 13:00-15:30
Miljøspeider – Kildesortering er kult!
• Hvorfor og hvordan kildesortere?
• Tur til miljøstasjonen
• Snekre trebåter
• Båtrace i bekk
Ta med: sitteunderlag, speiderkniv og
hammer (hvis du har).
TORSDAG Kl. 13:00-16:00
Bryllup
Bidra med gjennomførelsen av
vielsen.
FREDAG Kl. 12:30-15:00
Markedsdag
Ansiktsmaling: Barna maler etter fri
fantasi eller ferdiglagde sjablonger.
Ha på: klær du kan male i.

Vel møtt til en superkjekk landsleir!
For henvendelser som haster, nødstilfelle etc. kan komitéleder nås på tlf
934 49 700 under leiren. Det bes om
at andre henvendelser og generelle
spørsmål rettes til komiteen på e-post
(superspeider@gmail.com). Under
leiren kan du også sende sms til
komitéleder dersom du ikke har fått
svar på e-post.

FØRERPROGRAM

ROVERPROGRAM

«BADEN POWELL OG
DEN STORE JAKTEN»

Roverkroene	

Er du PF på leiren? Da håper vi at du
vil delta på et spennende førerprogram fullpakket med action og moro!
På førerkroene skal vi sammen løse
mysteriene som dukker opp i «Baden
Powell og Den Store Jakten». Mer
informasjon om dette kommer på
første førerkro, men vi kan fortelle
deg at det hele vil bygge seg opp til et
nervepirrende kappløp mot tiden!

Tidspunkt: lørdag/søndag/mandag/
fredag kl. 21:30
Sted: Kafeteltet
Servering: Kiosk og vafler

ROVER TRE-KAMP
Påmelding til trekamp skjer under
teorioppgaven søndag. Ta med deg to
rovere og møt opp.

Mandag til torsdag kl.16.00-19.30
vil Førerteltet være åpent. Vi håper du
vil komme innom her en liten stund
når du har tid for å treffe andre PFer
og for å løse dagens oppdrag. Dersom
du klarer å løse dagsoppdraget vil
du få en ledetråd som bringer deg
nærmere løsningen på «Baden Powell
og Den Store Jakten». Håper vi sees
på kick-off kro søndag kl. 21.30 ved
hovedscenen! Ta med egen kopp på
førerkroene og når du besøker oss i
Førerteltet.
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LEDERPROGRAM
LEDERTELTET

Lederteltet – ledernes oase i leiren
– holder åpent hver dag kl 16.00–
19.30. Hvorfor er det lurt å besøke
oss?
I lederteltet kan du:
• Få vite alt du trenger om leirens
lederprogram: Kortkursene (14
i tallet), lederseminaret torsdag
kveld og lederkroene.
• Vite mer om ny speiderlov – og si
din mening!
• Få informasjon om kommende arrangementer for ledere, speidere
og rovere
• En del av kortkursene arrangeres i
lederteltet
• Få vite mye om ledertreningen i
forbundet, Lederutvalget er til
stede i teltet.
• Få detaljert kunnskap om
Gruppesamtalen: Opplegget for
de lederne som ønsker å løfte
egen speidergruppe mot nye høyder! Eller bare ha en utviklende
samtale om vekst i gruppa.
• Få vite mer om både KFUKKFUM Global og IKO som vil være
synlig tilstede.
I lederteltet er du alltid velkommen –
og du vil alltid møte mennesker som
kan svare på dine spørsmål, eller bare
gi deg en vaffel og en kaffekopp!
Lederteltet er stedet for utvikling og
avkobling. Vi sees!
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Du finner oss på leirens hovedtorg.
Naboen vår er programpatruljen
Snøugle – de som kan alt om det nye
speiderprogrammet.

LEDERKROENE
Tidspunkt: Søndag/tirsdag/onsdag kl
23:15 (+ et akademisk kvarter) til kl
00:15
Sted: Bålplassen utenfor lederteltet
Servering: vafler, kaffe og te.
				
Søndag: Tema: Bli kjent aktiviteter
Tirsdag: Tema: Sunniva Gylver: Samfunnsengasjement for speiderledere
Onsdag: Spørrequiz med tema
speiding

KOM OG SMAK PÅ DET NYE
SPEIDERPROGRAMMET
På hovedtorget ligger programpatruljen Snøugle sitt telt. Her kan du finne
merkekravene til 6 splitter nye merker
for både oppdagere, stifinnere og vandrere. Hver dag, fra kl 16:00 – 18:00
kan du treffe en som er ekspert på et
eller flere av de nye merkene. Kom
og lær noe nytt, eller repeter det du
en gang har kunnet. De nye merkene
handler om 1. hjelp, geocaching, Jul,
pionering, Stop Poverty og trær. Vi har
quizer og avstemninger gående hele
tiden. Kom og lag ditt eget merke
som button. Kom å få gode ideer til
speiderhøsten. Vil du vite mer om
det nye programmet, læringsmål og
metode, ta kontakt med en av medlemmene i programpatruljen Snøugle.

FØRSTEHJELPSKURS
FOR ROVERE OG LEDERE

Vi vil gjerne møte deg! Du finner oss
i det store teltet sammen med Lederteltet, PF-kroa og lederkroa.

Søndag 3. august kl. 13:00–19:30
Mandag 4. august kl. 16:00–19:30
Tirsdag 5. august kl 11:00–13:00
og kl. 16:00–19:30
nnfarge som bl.a. spesialistmerkene for vandrere
Onsdag 6. august kl 11:00 – 13:00
og kl. 16:00–19:30
Torsdag 7. august kl.13:00–19:30
Fredag 8. august kl. 15:00–19:30

Det vil bli avholdt kurs for rovere
og ledere i førstehjelp. Det vil være
grunnleggende førstehjelpsopplæring
med fokus på skader som kan oppstå
i speidersammenheng. Kurset retter
seg spesiellt mot de som har ansvar
for andre. Kurset holdes av sykepleier
med erfaring fra legevakt og akuttmottak. Når og hvor dette skal skje
gis det beskjed om på ledermøte og
på oppslag på Servicetorget.

KORTKURS FOR LEDERE
Landsleir er ikke bare for speidere!
Bli med på et eller flere av leirens
kortkurs for ledere. Her får du ny
kunnskap, inspirasjon og påfyll til
speiderarbeidet.
Kursene varer max 3 timer, og er senest ferdig kl 16.00. Du trenger ikke
melde deg på – MØT OPP og vi lover
at du går inspirert derfra.

Det blir avstemninger hver dag,
der speiderne får stemme på ulike
aktiviteter. Gjennom hele leiren kan
man lage sin egen «Lag ditt eget
merke»-button. Vi skal ha et «stort»
tre stående i teltet, der man kan
henge på blader med teksten: «Derfor
er jeg speider…»

1. INTRODUKSJONSKURS
FOR NYE LEDERE
(tirsdag og onsdag kl 13.00)
Sted: Tirsdag ledertelt, onsdag gymsalen på
Vettre skole

Hver dag mellom kl 16-1800 skal vi
ha «møt en ekspert» der man møter
en speiderleder som er ekspert på
emnet for hvert nytt merke. Vi kommer også til å ha nye quizer i teltet
hver dag. Vel møtt!

Ny som speiderleder? På dette kurset får du grunnleggende innføring
i speidingens mål og metode, og
mulighet til å stille spørsmål. Kurset
tilsvarer det obligatoriske innførings
kurset for nye ledere.
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2. Sikkerhet og beredskap
(søndag og mandag kl 13.00)
Sted: Lederteltet
Hvordan kan vi drive speideraktiviteter uten alvorlige ulykker? Hva gjør
vi om ulykken kommer? Vi skal drive
et aktivt speiderarbeid med aktiviteter
som utfordrer speiderne, men vi må
likevel ha fokus på sikkerhet. Heftet
«Trygg speiding» kommer i ny utgave i
sommer. Det vil bli praktiske eksempler på hva vi gjør – og krav til ledere.
Produktkontroll-loven setter også
noen krav til oss ledere.
3. Nytt speiderprogram i 2016!
(søndag kl 13.00 og torsdag kl 10.00)
Sted: Snøugleteltet . Nabo til lederteltet
I 2016 skal programfornyelsen være
ferdig. På landsleiren lanseres det
nye merker som dere kan bruke til
høsten. Nye læringsmål, grader og
opplegg spres ut til speiderne gjennom Lederforum, Speiderbladet og
speidermerker.no. Deltar du på dette
kurset, får du førstehåndsinformasjon
om programfornyelsen. Kom og si din
mening! Kom og bli engasjert!
4. Den attraktive
speidergruppe
(mandag kl 13.00 og torsdag kl 10.00)
Sted: Lederteltet
Har du kjent at det «butter»? Mangler
du medledere? Lurer du på hva store
grupper får til siden de er så store?
Da velger du dette kurset, og blir in22

spirert! Vi ønsker også dine erfaringer
og gode ideer velkommen!
5. Mat på tur
(tirsdag og onsdag kl 13.00)
Sted: Bålplass ved lederteltet
Er du lei av pølser på bålet? Lager du
allerede gode og spennende retter, og
ønsker enda flere tips? Bli med oss
på en hyggelig økt rundt bålet der du
lager mat sammen med andre ledere.
Få nye tips, og del med andre.
6. Speidere med
funksjonsnedsettelser
(onsdag kl 13.00 og torsdag kl 10.00)
Sted: Onsdag i Lederteltet, torsdag i PF-kroa
Alle speidere er forskjellige, har
forskjellige behov og lærer forskjellig.
Det har du som leder sikkert merket,
men det er ikke alltid det er like lett
å få det til å fungere. Nå inviteres du
til en erfaringsbasert workshop hvor
vi håper du kan få noen nye ideer og
impulser til hvordan speidere med forskjellige funksjonsnedsettelser – fra
de med lære- og konsentrasjonsvansker til de som sitter i rullestol – kan
inkluderes i troppen.
7. Moderne lederverktøy
(søndag og mandag kl 13.00)
Sted: PF-kroa
Det å lede en speidergruppe eller en
enhet er ingen liten oppgave. Det er
mye som skal gjøres, og gjerne mange
baller i lufta på én gang. Da kan det
være veldig godt med gode verktøy
– men hvordan skal man få oversikt

over hva som finnes, hvordan det
brukes og hvordan man kan
komme i gang? Jo – her! På
dette kurset får du svært
nyttige tips, triks og verktøy
som du kan bruke i ledelsen og kommunikasjonsarbeidet i din gruppe – alt
fra e-postlister, nyhetsbrev,
promotering og sms-tjeneste. Møt opp, del dine erfaringer og lær av andre! Alle
metoder og verktøy er nøye
testet av andre speidergrupper!
8. Visuell forkynnelse
(søndag og tirsdag kl 13.00)
Sted: Oppmøte lederteltet søndag, gymsalen
på Vettre skole tirsdag
Trenger du nye ideer og nye metoder
for å gjøre andakten i gruppa relevant, interessant og viktig? Da er
dette kurset for deg!
9. Bli flere
– vi gir vekstgaranti!
(mandag og onsdag kl 13.00)
Sted: Mandag snøugleteltet, onsdag i PF-kroa
Ønsker du at dere skal bli flere speidere og flere ledere i enheten din?
Da er dette kurset for deg! Her lærer
du om å planlegge for suksess, om
rekruttering av voksne, rekruttering av
speidere, og om nødvendig kvalitet.
Metodene du lærer, og forbundets
tilbud til deg – vil gi dere vekst.
Garantert!

10. Grenser som skaper trygge rom
– nødvendig grensesetting i speidergruppa
(mandag kl 13.00)
Sted: Oppmøte lederteltet
Respekterer dine speidere og medledere andres grenser? Hvordan kan
vi gi speiderne våre hjelp til å ivareta
egne grenser? Hvordan kan vi forhindre at våre patruljeførere og ledere
krenker andre? På dette kurset vil du
få prøve ut ulike aktiviteter til bruk i
egen gruppe. Aktivitetene vil handle
om mobbing, grensesetting, seksualitet, kjønn, gruppepress, makt og
roller. Kursholder er Gaute Brækken,
rådgiver for trosopplæring, Kirkelig
Ressurssenter mot vold og seksuelle
overgrep.
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11. Steinaldermat
(søndag og tirsdag kl 13.00)
Sted: Primitiv camp
Her får du en smakebit på hvordan
det er å lage skikkelig steinaldermat
på bare 3 timers tid. Her kan du få
litt påfyll eller gode ideer til hvordan
du selv kan tilberede primitiv mat i
speidergruppa, på tur, kretskonkurranser eller med familien. Vi bruker
enkle virkemidler og du behøver ikke
noe spesielt ustyr for å gjøre dette
selv. Her blir det tid til å lære nye ting
av andre, dele sine egne erfaringer,
få seg litt god kaffe og kose seg rundt
grua. Det eneste du trenger å ta med
er bestikk, tallerken, kopp og god
appetitt.
This class is bilingual (Norwegian/English). The
formal teaching will be in Norwegian, but the
tutors will be skilled in English, so feel free to
join us!
12. Flint & Stål
(mandag kl 13.00 og torsdag kl 10.00)
Sted: Primitiv camp
Hvor trygg er du på dine egne
bålkunnskaper? Får du alltid fyr med
fyrstikker? Hva med tennstål? Og
klarer du å skape ild ute i det fri hvis
du ikke har med deg noe å tenne opp
med? Her kan du få sjansen til å vise
hva du kan, finslipe ferdighetene dine
og lære helt nye ting. Her er det plass
både for nybegynnere som vil lære å
tenne bål med fyrstikker og de som
regner seg for å være meget erfarne –
vi lover å tilpasse opplegget til nivået
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du er på! Selv de som er vant til å
tenne bål med å gni pinner mot hverandre vil kunne få nye utfordringer
her... Dette er et avansert bålkurs og
noe helt utenom det vanlige – ikke la
sjansen gå fra deg!
Er det mange deltakere vil personlig
oppfølging ta noe lengre tid, men alle
skal få den hjelpen de behøver. Du
må ha med deg egen kniv og gjerne
en pakke fyrstikker hvis du har tenkt
å bruke det.
This class is bilingual (Norwegian/English). The
formal teaching will be in Norwegian, but the
tutors will be skilled in English, so feel free to
join us!
13. Coalburning &
Black-kettle Coffe
(Wednesday at 13.00 & Thursday at 10.00)
Place: Primitive camp Wednesday and Leadertent Thursday
Coalburning is a great way to make
beautiful utensils, bowls and various
tools – all with your very own artistic
touch. No two pieces will ever be
alike, as the technique for making
them is a blend of your own vision for
the finished product and the grain of
the wood in the piece you are working on. Whether you want to make a
spoon, a bowl, a cup, or anything else
that strikes your fancy, you can do it
here, in your own pace. This is not a
process to be hurried, so participants
are encouraged to take their time and
work with the wood, not against it. As
it can be a time consuming process,

we cannot promise that you will finish
your piece, but you can easily do that
later. You will also learn a thing or two
about black-kettle coffee.
We encourage participants to bring
a seasoned piece of hardwood for
the coalburning. It should be large
enough to “contain” whatever piece
you would like to create, so a spoon
would be smaller than a bowl, for
instance. We recommend you use
birch for this purpose, as it is readily
available, although any wood will do.
This class will only be offered in English.
14. Samfunnsengasjerte ledere
= samfunnsengasjerte speidere
(Mandag og onsdag kl 13.00)
Sted: Mandag oppmøte lederteltet,
onsdag kretstelt Rogaland
Vil du og din gruppe være med og
forandre verden? Utrydde fattigdom?
Redde klimaet? Utdanning til alle!
Helsetjeneste til alle! Stoppe korrupsjon! Gi fattige barn i Norge en
mulighet til å bli med i din speidergruppe! Meld deg på dette kortkurset,
og skap en litt bedre verden! Samfunnsengasjement er landsleirens
overskrift og tema. Dette er kurset for
deg som vil vite hvorfor og hvordan!

DET UMULIGE
FINNES IKKE
Er det en opplevelse du bør unne
deg i løpet av leiren, er det Mikael
Anderssons formidling av styrken i
tankens kraft, for han selv, og for deg.
Mikael Andersson er gutten som ble
født uten armer og bein. Legene sa
til foreldrene hans at denne gutten er
det bare å glemme. Men Mikael ville
det annerledes. Han kjempet seg frem
fra en tilværelse full av begrensninger,
og viser med sin historie hva du kan
få til i ditt liv.
Mikael kommer på leiren og holder et
forrykende foredrag for alle rovere og
ledere som inspirasjon og motivasjon
i eget liv!
Sett av kvelden torsdag 7. august kl
22.00 på Vettre hotell. Still deg tidlig
i køen, dette vil mange få med seg!

IKKE GÅ
GLIPP AV
DETTE!
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PRIMITIV SMIE

Som enhver primitive camp med respekt for seg selv har vi selvsagt også
med oss en smed. Han kommer til
å stå i campen og smi alt fra kniver
til øksehoder og pilspisser. Kanskje
har gruppa di ei ødelagt øks eller en
spade som behøver å fikses? Da kan
vi nok hjelpe deg! Bli med på et lite
tilbakeblikk, og se hvordan
man lagde redskapene som
ÅPNE
ble brukt til
AKTIVITETER
å bygge
landet!
15:30–17:30 Primitiv Mat – Brødbaking på bål

PROGRAM I
PRIMITIV CAMP

OVERNATTING

Vil du prøve deg på
litt primitivt leirliv?
Vi har flere primitive
skjul og bygg på området vårt, så det er
bare å komme innom
for å se, bli inspirert
eller overnatte. Hvis
det er ledig rom er det
bare å flytte inn – det
er gratis, men du
må ta med din egen
sovepose.

Lørdag
Søndag 17:00–19:15 Sliping, bruk og vedlikehold av
kniv og øks
Mandag 16:30–19:00 Primitiv mat – Røyking av kjøtt
Tirsdag 16:30–19:00 Primitiv mat – Vi lager pemmican
Onsdag 16:30–19:00 Primitiv mat – Vi lager loganbrød
Torsdag 14:45–16:15 Bukkesag – lag din egen på 1 time
Fredag 11:15–14:45 Primitiv syklubb – skinnposer,
klær, etc.
Det er mye mer enn dette som skjer,
men det er vanskelig å si akkurat når.
Derfor er leiren åpen - og du kan komme
innom akkurat når det passer deg!

KORTKURS FOR LEDERE

Noen av kortkursene for ledere blir gjennomført i Primitiv Camp. Her har du en oversikt.

ÅPEN LEIR

Det er også lov å komme innom for å
jobbe med primitive prosjekt, slå av
Sted: Primitiv Camp
en prat, øve deg på å tenne bål
Sted: Primitiv Camp
eller rett og slett for å slappe
Flint & Stål
av med en god kopp kaffe. Det
Mandag 13:00 – 16:00
Sted: Primitiv Camp
er stort sett folk tilstede, så
Torsdag 10:00 – 13:00
Sted: Primitiv Camp
hvis du har en ledig stund
blir vi veldig glade hvis
Coalburning & Black-kettle Coffee
du tar turen innom for
Onsdag 13:00 – 16:00
Sted: Primitiv Camp
å besøke oss!
Torsdag 10:00 – 13:00
Sted: Bålplass v/lederprogram-teltet
Steinaldermat
Søndag 13:00 – 16:00
Tirsdag 13:00 – 16:00
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NYTTIG INFORMASJON
INFOTORGET
Infotorget vil alltid ha oppdatert informasjon om program, hva skjer hvor
osv. Infotorgene tar i mot og leverer
ut hittegods. Henvend deg hit hvis du
finner noe eller savner noe.
Infotorgene er åpne 11.00–19.00

SERVICETORGET
Servicetorget er leirens administrasjonssenter. Dette er plassert i et telt
på hovedleirtorget og er åpent kl.
09.00–23.00.
Henvendelser til alle etater henvises
til Servicetorget. Servicetorgets stab
har nær kontakt med hele leirstaben
og vil sørge for at rette vedkommende
følger opp din henvendelse. Servicetorget tar i mot og leverer ut hittegods.
Infotorgene vil alltid ha oppdatert
informasjon om program, hva skjer
hvor osv. Prøv gjerne nærmeste infotorg først. Alle spørsmål vedrørende
endring i deltakerantall, betaling osv.
rettes til Servicetorget.

SPEIDERMUSEET
Speidermuseet holder til i et telt
på hovedtorget. Museet har åpent:
Søndag kl 12.15 – 19.30
Mandag-fredag kl 11.00–19.30

KIOSK OG TOMFLASKER
Åpningstider: kl 1100–1900, stor
kiosken til kl 2300. Noen av kioskene
vil være stengt under arrangementer.
Det er 3 kiosker på leirens område
med følgende utvalg: Mineralvann,
sjokolade, drops, potetgull, snacks og
is.
En av kioskene vil ha et noe utvidet
sortiment: Hygieneartikler, tannbørster, tannpasta, oppvaskmidler og annet
som patruljen kan ha glemt. Denne
storkiosken vil ha oppe noe lenger
enn de vanlige kioskene. Det er mulig
med både kontanter og bankkort.
Når du kjøper mineralvann: Husk å
pante tomme flasker ved neste kjøp,
så slipper du en stor pantejobb på
slutten av leiren.

KAFE TETT PÅ
Kafeen holdes åpen mellom 08:0009:30 og 11.00-23.00. Den vil være
stengt under enkelte arrangementer.
Her vil det være muligheter til å
komme innom og få seg en matbit; alt
fra påsmurt til varme retter. Menyen
kan variere noe fra dag til dag.
Her vil det også være Internettkafé
med trådløst nettverk med mulighet
til å låne pc.

DUSJ
På Servicetorget kan du kjøpe dusjbilletter som gir tilgang til en dusj i
Leikvollhallen. Det koster 50,- kr og
inkluderer såpe.
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JAMBOREETREFF
Mandag 4. august kl. 21.00 inviteres
alle som skal delta på World Scout
Jamboree 2015 til treff i peff-teltet.
Dette er en uformell samling som
kommer i tillegg til troppssamlingene
og IST-samlingen. Det blir jamboree
informasjon og god mulighet til å
prate med andre jamboreedeltakere.

INTERNASJONAL SPEIDING
Har gruppen di vurdert å reise på tur
utenlands? På leiren kan dere komme
tett på speidere fra mer enn 20 land.
Benytt anledningen til å bli kjent med
speidere fra hele verden. Du kan få
tips til gode steder å reise til, hva
man bør tenke på dit man skal, og
kanskje også få en vennskapsgruppe
som man kan besøke og gjøre ting
sammen med. Dere kan også få tips
om hvilke organisasjoner som organiserer speiderleir til neste år dersom
dere ønsker å dra på leir utenlands.

STOP POVERTY-TELTET
Ta turen innom stoppoverty teltet og
lær hvordan det er mulig å utrydde
fattigdom. Vi har daglige aktiviteter
med ulike temaer.
Søndag/mandag: tema urettferdighet.
Tirsdag/Onsdag: tema klima.
Torsdag: tema mat og vann.
Fredag: stop povertea party! Ta med
kopp!

GRUPPEFOTO
Reed Foto er offisiell gruppefotograf
på landsleiren. Gruppebildet er i
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A4-størrelse og koster 150 kr. Ta kontakt med Per Svein Reed: 99447300
for å avtale fotografering. Husk å få
bekreftelse fra foresatte før dere bestiller bilde for barna!

BUSS- OG TOGRUTER
For å finne beste reiserute frem og
tilbake til leiren gå til www.ruter.no.
Det nærmeste busstoppet heter Vettre
og er i nærheten av Vettre hotell.
Bussene tar ikke kort. Det er rimeligere å kjøpe billetter på forhånd enn å
betale kontant.

PARKERING
Det vil bli mulig med langtidsparkering ved Askerhallen/videregående
skole ca. 1,5 km fra leirområdet.
Parkeringen koster kr. 200,– for hele
uka, og parkeringsbevis kan bestilles
på aamatre@online.no. Parkeringsbevisene utleveres ved ankomst.

KANONBALL
Det blir kanonballturnering på aktivitetsområdene ved hovedscenen for
speiderne. Påmelding til turneringene
skjer på skjema ved arbeidsteltet
til program før kl. 16.00 søndag. I
kanonball kan det være åtte personer
på laget med en samlet maksalder
på 100 år. Det er lov å spille med
innbyttere. Alle lag må stille med en
leder/rover som kan være dommer for
andres kamper. Dagens kampoppsett
med dommeransvar og turnerings
regler slås opp før bibeltime mandag,
torsdag og fredag.

GLOBALAKSJONEN,
GLOBALLØP OG
SPEIDERTIVOLI

VERDE
Å
P

TETT

N

På landsleir er vi tett på verden. Vi
inviterer speidere fra hele verden og
får lære mer om våre globale nettverk.
Selvsagt skal vi også få være med på
å gjøre store ting for barn og ungdom som trenger det! KFUK-KFUMspeidernes Globalaksjon vil prege
arrangementet med informasjon og
aktiviteter. På landsleir blir det både
Speidertivoli og Globalløp.

GLOBALAKSJONEN
Globalaksjonen er KFUK-KFUMbevegelsen sin solidaritetsaksjon.
Kanskje er dere blant dem som pleier
å gjøre Globaljobb, julebukk eller
andre lure ting for Globalaksjonen?
Pengene som kommer inn brukes i
KFUK-KFUM arbeid blant våre partnere i sør. De brukes til å styrke barn
og unges muligheter til å forandre sitt
samfunn.
I 2013 ble de innsamlede midlene
brukt til jentegruppene hos Bangladesh KFUK. Nå vil det handle om
utdanning og trygg oppvekst. Dere
får møte jenter fra Ilula i Tanzania og
høre om arbeidet som gjøres av Ilula
Orphan Programme og Ilula KFUK.
De er en av samarbeidspartnerne for
Globalaksjonen i perioden 20142016. Innsamlede aksjonsmidler
håndteres i tråd med innsamlingskon-

trollens retningslinjer gjennom vår
bistandsorganisasjon KFUK-KFUM
Global.

GLOBALLØP
Globalløp er for mange en ny aktivitet
i speidersammenheng. Vi håper alle
blir med søndag etter gudstjenesten!
Det er supert å kunne være med å
gå eller løpe en runde sammen med
mange andre og vite at for hver runde
hjelper du fler. Dette er et sponsorkonsept så dere ledere må legge til
rette for at foreldre er informert om
at speiderne er med på løpet, passe
på at sponsorskjemaer blir levert inn
og startnummer delt ut før løpet.
Startnummer til alle speidere blir
utdelt til gruppeleder i forbindelse
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med ankomst. Dersom dere trenger
ekstra sponsorskjemaer er dette også
tilgjengelig på servicetorget. Startnummeret leveres tilbake til funksjonærene etter løpet. Fakturaer blir
utstedt til den enkelte løper basert på
sponsorskjemaet og antall runder som
blir løpt.
Selve Globalløpet vil gjennomføres
i løpet av leiren. Det merkes en
løype på 1500 meter, med markeringspunkt på hver 500 meter, og
man løper i inntil en halv time etter
felles oppvarming. Det er lov å bruke
fantasien, kle seg ut, løpe på kreative
måter og mobilisere en heiagjeng!
Det blir premier til de som samler
inn mest penger på morsomste måte.
Det er selvsagt frivillig å løpe- men vi
oppfordrer sterkt alle til å være med
på denne mobiliseringen!
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Starttidene blir som følger:
13:00 Rød gruppe
(rød farge på startnummer)
14:00 Oransje gruppe
(Oransje farge på startnummer)
15:00 Blå gruppe
(Blå farge på startnummer)

SPEIDERTIVOLI
Speidertivoli blir arrangert som et
klassisk marked de fleste kjenner fra
tidligere leirer. Hver gruppe stiller
med en aktivitet og prøver å tjene
inn mest mulig til inntekt for Global
aksjonen.

LEIR-ABC
Aktivitet A: Aktiviteter for kretsene
Oslo, Rogaland, Asker og Bærum,
Oppland, Hedmark, Telemark, Agder,
Sogn og fjordane, Helgeland, Troms,
Nordmøre og Romsdal.
Aktivitet B: Aktiviteter for kretsene
Haugaland, Sunnmøre, Østfold,
Romerike, Buskerud, Vestfold, Bjørgvin, Trøndelag, Nordre Nordland og
Finnmark.
Alkohol	: All bruk av rusmidler er
forbudt på leirområdet. For leirens
deltakere og stab gjelder dette forbudet også utenfor leirområdet i leirperioden. Overtredelse kan medføre
hjemsendelse på egen kostnad.
Avfall: Hjelp til med å holde leiren
ren og ryddig. Alt avfall leveres på
leirens retur- og miljøpunkter (se
kart). Husk at avfallet skal være
sortert (se Kildesortering).
Bading: Ved badeturer er enhetsleder
ansvarlig for badingen. Vedkommende
må være over 18 år, svømmedyktig
og kjenne til metoder for livredning.
Bading skal skje på anvist sted.
Bankterminaler: Alle salgssteder har
bankterminaler, men disse tar kun
bankaksept og ikke kredittkort og
utenlandske kort. Det vil være mulig
med kontantuttak.
Bibeltimer: Det blir bibeltimer fra
hovedscenen mandag, tirsdag, tors-

dag og fredag. Temaene er ”Tett på
hverandre”, ”Tett på naturen”, ”Tett
på livet” og ”Tett på verden”.
Bilkjøring: Bilkjøring er ikke tillatt
på leirområdet. Unntaket er nødvendig nyttekjøring godkjent av Vakt og
transportetaten.
Blogg: Det er egen blogg for leiren.
Adressen er: http://asker2014.blogspot.no/
Brann: På alle gruppeområdene skal
det være minst et 6 kg slukkeapparat
merket minst A, B og C. Det må være
kontrollert i løpet av de siste to årene.
Ta gjerne med et brannteppe i tillegg.
Avstanden mellom teltene skal være
på minst 3 meter. Ved branner en
ikke klarer å slukke selv: Ring brannvesenet på 110.
Bry deg-merket: Bry deg-merket som
var forhåndsoppgaver før landsleiren
kan tas også under og etter leiren
Bronsemerket tas av troppen .
Sølvmerket tas etter Bronsemerket,
men patruljevis. Eksempler på opp
gaveløsning kan sees i Samfunnsengasjementteltet.
Gullmerket tas av den enkelte speider
etter Sølvmerket er tatt .
Bryllup : Under bibeltimen torsdag
gifter to speidere seg. Vi pynter leiren
litt ekstra denne dagen.
Bål: Ved gruppens bål / ildsted skal
det være minst en 10 liters bøtte fylt
med vann. I tillegg skal det være et
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6 kg slukkeapparat lett tilgjengelig.
Avstand mellom telt og bål skal være
minst 5 meter. Større bål må godkjennes av Vakt- og transportetaten på
forhånd.
Do: Forlat doen slik du ønsker å finne
den.
Drop in aktiviteter: Aktiviteter som
ikke står på dagsplanen, men som en
kan besøke når man har fritid.
Dusj: På Servicetorget kan du kjøpe
dusjbilletter som gir tilgang til en dusj
i Leikvollhallen. Det koster 50,- kr og
inkluderer såpe.
Facebook: På Facebookgruppen Asker
2014 legger vi jevnlig ut bilder og
oppdateringer. Følg med!
Familiecamp: Familiecampen er et
tilbud til de som ikke ønsker, eller
som ikke har mulighet til å bo sammen med en gruppe. Her kan man
enten betale vanlig deltakerpris, eller
døgnpris per telt/bobil/campingvogn.
Se vår nettside for mer informasjon.
Flaggborg: Det blir flaggborg på gudstjenesten søndag og speiderbryllupet
torsdag. Det vil komme informasjon
om tidspunkt og sted for oppmøte på
ledermøtet kvelden før.
Flaskepant: Flasker med pant kan
returneres i leirens kiosker, eller legges i beholder for flasker med pant på
miljøpunktene.
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Fres: Diverse oppgaver som kan
utføres som fører til et merke. Det
finnes både leirfres, roverfres, lederfres, besøksfres og superspeiderfres
(minifres).
Frimerkebanken: Er speidernes egen
«bank» for kjøp og innlevering av
brukte frimerker
Førerkro: Søndag, tirsdag, onsdag og
fredag blir det kro for de i føreralder.
Førerprogram: Følg med på Baden
Powell og Den Store Jakten! Se mer
om dette i førerprogrammet!
Førertelt: Mulighet for førere å få
påfyll av diverse tema.
Geocaching: Geocaching er en slags
orienteringslek med GPS. Postene
kalles cacher. Det uttales en kæsj
på norsk. Det ligger cacher over hele
verden.
Gjester: Vi tar gjerne imot besøk fra
lokalbefolkning, familie og venner.

Globalløp: Globalløpet er et løp hvor
hver speider løper en løype for å samle inn penger til Globalaksjonen.
Globalmerket: Når du har løpt Globalløpet eller vært heiagjeng under
Globalløpet og deltatt på speidertivoli
får du Globalmerket. En leder henter
merker til sine speidere på Servicetorget.
Grensepatruljen: Vi lager en post
som lærer speiderne om situasjonen
for flyktninger på en overraskende
morsom måte! En post for de som vil
lære mer om verden og ha det gøy.
Gudstjenester: Det blir tre gudstjenester. Festgudstjeneste søndag formiddag og nattverdverdgudstjenester
tirsdag og onsdag kveld. Alle gudstjenestene foregår fra hovedscenen.
Haik: Et annerledes døgn med overnatting, der det er 25 ruter å velge
mellom. Alle som gjennomfører haiken får haikemerke.
Haik A: Haik for kretsene Oslo, Rogaland, Asker og Bærum, Oppland,
Hedmark, Telemark, Agder, Sogn og
Fjordane, Helgeland, Troms, Nordmøre og Romsdal.
Haik B: Haik for kretsene Haugaland,
Sunnmøre, Østfold, Romerike, Buskerud, Vestfold, Bjørgvin, Trøndelag,
Nordre Nordland og Finnmark.

Hittegods: Hittegods kan leveres og
hentes på Infotorgene.
Hjertestarter: Det er plassert hjertestarter ved Førstehjelpstasjonen som
holder til i samme telt som Servicetorget og Vaktsentralen. Der vil det
alltid være personell som kan betjene
hjertestarteren.
Hotelt: Hotelt er et telt-hotell i leiren.
For mer informasjon se våre nettsider.
Hygiene: Husk å vaske hendene jevnlig, spesielt etter dobesøk og før du
spiser. Full kroppsvask bør tas minst
en gang i løpet av uken.
I-Kafe: Internett-kafe finner du i Kafé
Tett På.
Infotorg: På hvert torg finner du et
Infotorg også. Her finner du oppslagstavler med informasjon om for eksempel påmelding / kampoppsett for
turneringene. Hittegods kan leveres
og hentes her. Infotorgene er åpne kl.
11:00-19:00. I forbindelse med gudstjeneste og andre spesielle arrangement vil infotorgene være stengte.
Under haiken kan det bli endringer i
åpningstiden, Se oppslag om dette.
Instagram: Bruk #Asker2014 og
#kmspeider når du ønsker å tagge
bilder fra landsleiren.
Kafé Tett På: Kaféen holdes åpen
mellom 08:00-09:30 og 11.0023.00.
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Kildesortering: Alt avfall skal kildesorteres i følgende fraksjoner: papp/
papir/drikkekartong, glass- og metallemballasje, plast, panteflasker, matavfall, trevirke, EE-avfall og restavfall
(se også Avfall).
Kiosk: Det finnes en stor kiosk ved siden av Speiderbutikken og to mindre
i leiren. Åpningstider 11:00-19:00.
Storkiosken har utvidet åpningstid til
23:00.

Ledermøter: Ledermøter vil være
lørdag 15-16, øvrige dager 18:3019:30. En leder fra hver gruppe bør
stille på disse informasjonsmøtene.
Møtene finner sted i kafeen. Senere
på kvelden (etter leirbål) vil det være
et internasjonalt ledermøte som blir
holdt på engelsk.
Lederprogram: Det er eget programtilbud for ledere, se side 20 og
oppslag ved Lederteltet.

Klatretårnet: Kan benyttes av de som
ønsker det når de som har ansvaret er
tilstede.

Ledertelt: Mulighet for ledere å få
påfyll av diverse tema og ta en liten
pause.

Konsert: Det blir konsert med leirbandet TV Experience på torsdag.

Lege: Det vil alltid være lege på vakt
under leiren. Legen kan kontaktes via
Førstehjelpstasjonen som er lokalisert i samme telt som Servicetorget
og Vaktsentralen. Husk at ved akutt
behov kan en ringe 113.

Kortkurs: Lederprogram arrangerer 12 kortkurs for ledere, se eget
oppslag for tider.
Kristuskransen: Perler fra Kristuskransen lyser om natta i lyssporet.
Disse perlene finner man også i
leirkirka og de går igjen i tema for
dagen og bibeltimene. I Speiderbutikken kan bok og krans kjøpes.
Lang tone: Etter lang tone kl. 23:30
skal det være helt stille i leiren.
Lederkro: Lederkro arrangeres på
søndag, tirsdag og onsdag kl. 23:1500:15. Lederkroene holdes på
bålplassen utenfor Lederteltet.
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Leirband: TV Experience.
Leirbygging: Pågår i alle ledige
stunder og er ikke ferdig før leiren er
ferdig.
Leirkirke: Hit kan du gå om du
trenger en stille stund for deg selv
eller sammen med Gud. Her er det
både aktiviteter og personer du kan
snakke med dersom du trenger det.
Leirmerket: Alle som deltar på leir får
et leirmerke.

Leirprest: Hilde Jorunn Arnø Vetrhus
som også er etatsleder for forkynnelse
i hovedkomiteen.
Leirsangen: Leirsangen heter Closer
og er skrevet og komponert av Trine
Rein og Christian Ingebrigtsen.
Leirspråk: Asker 2014 er en norskspråklig leir tilrettelagt for engelskspråklige.
Lysspor: I leiren henger det fem store
kuler som lyser både dag og natt. Under hver kule kan du lese korte tekster
som vi håper vil være til ettertanke
uansett alder.
Matutlevering: Mat hentes i matutleveringen. Unngå å kaste mat. Hent
ikke mer mat enn dere spiser. Mat i
uåpnet emballasje kan leveres tilbake.
Se Matboken for mer informasjon.
Maur: Engasjerte speidere som bygger, driver og rydder vekk leiren.
Meny: Menyen står i Matboken med
alt dere trenger av informasjon,
Merker: De fleste av landsleirens
merker deles ut på Servicetorget.
Forhåndsoppgavemerket finner du i
Speiderbutikken.
Miljøsjef: Hver gruppe skal utnevne
en ”Miljøsjef”. Dette kan være en PF
eller en eldre speider. Miljøsjefen skal
ha ansvar for å lære opp speiderne i
kildesortering. Miljøsjefen skal også

daglig kontrollere at kildesorteringen i
gruppa gjøres riktig.
Mobiltelefon: Mobiltelefoner skal
være avslått under alle samlinger og
programaktiviteter. Pass godt på den
og andre verdisaker.
Mygg: Vær beredt og husk å smøre
deg med myggmiddel når kvelden
senker seg. Husk å ta med myggolje
på haiken!
Ordensregler: Se ordensreglene på
side 3.
Parkering: Det vil bli mulig med
langtidsparkering ved Askerhallen/
videregående skole ca. 1,5 km fra
leirområdet. Se informasjon side 28.
Pionering: Alle bygg/konstruksjoner
høyere enn 3 meter skal godkjennes
av komiteen for vakt/sikkerhet og
brann.
Post: Post kan leveres og hentes på
Servicetorget.
Postkort: Det blir et eget postkort
på leiren. Postkort og frimerker kan
kjøpes i kioskene og i Kafe Tett På.
Raier: Raier hentes på anvist plass.
Ta kun de raiene gruppen din allerede
har bestilt. Det må utvises stor forsiktighet ved raiehaugene.
Revelje: Klokken 07:30 er det på tide
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å stå opp.
Rosignal: Klokken 23:00 skal det
være ro i leiren.
Roverkro: Det blir Roverkro hver
kveld, se programmet for tema.
Rusmidler: Det er nulltoleranse for
alkoholbruk og illegale rusmidler
under leiren.
Røyk: Røyking er ikke tillatt i leirområdet eller umiddelbar nærhet. Dette
gjelder både deltakere og gjester. Det
vil bli etablert egne røykeplasser.
Salg: Det er kun Speiderbutikken og
utsalg som drives etter avtale med
leirledelsen som kan drive salg på og i
nær tilknytning til leirområdet.
Samtale: I Leirkirka er det noen å
snakke med dersom en skulle ha
behov for det.
Sanitet: Alle gruppene tar med førstehjelpsutstyr. Mindre skader tar gruppene hånd om selv. Ved større skader,
kontakt Førstehjelpstasjonen som er
lokalisert i samme telt som Servicetorget og Vaktsentralen. Der vil det
hele døgnet være minst en sykepleier
på vakt. Husk at ved akutt behov kan
en ringe 113.
Snøuglepatruljen: De som jobber
med det nye speiderprogrammet. Alle
oppfordres til å besøke snøuglenes
telt på leirtorget. Se mer på side 20.
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Speiderbutikken: Speiderbutikken
er åpen daglig fra 11:00–20:00. I
butikken får du kjøpt speiderskjorter
og drakteffekter, tur- og leirutstyr,
profilartikler og mye annet.
Speidermuseet: Åpningstider: Søndag
12:15-19:30. Øvrige dager 11:0019:30.
Speiderskjorte: Bruk speiderskjorta mye under leiren. Speiderskjorta
brukes hver dag frem til gudstjeneste/
bibeltime er ferdig, men gjerne
lenger. Skjerf skal brukes under hele
leiren.
Speidertivoli: Hver gruppe stiller
med en aktivitet og prøver å tjene inn
mest mulig til inntekt for Globalaksjonen.
Storskjermer: Følg med på storskjermene, der kommer det mye nyttig
informasjon under leiren.
Superspeiderpatruljen: Eget tilbud for de mellom 4-9 år. De kan ta
minifres.
Sykepleier: Det vil hele døgnet være
minst en sykepleier på vakt ved
Førstehjelpstasjonen som er lokalisert
i samme telt som Servicetorget og
Vaktsentralen.
Tolk: Alle fellessamlinger skal ha et
tolketilbud til engelsk. Tolking skjer

direkte og sendes ut via FM-nettet.
Viktig informasjon vil foreligge på
engelsk.
Vaktsentralen: Leirens døgnbemannede vaktsentral er lokalisert
i samme telt som Servicetorget og
Førstehjelpstasjonen. Ved alvorlige
hendelser/brann: ring 110 for å melde
brann, og 112 for å varsle politiet.
Vannposter: Vannpostene er kun til
henting av vann. Av hygieniske årsaker skal ikke vasking eller tannpuss
foregå ved vannpostene. Se kart for
plassering.
Ved: Det er mulighet for å få bakhon
til vedfyring.
Vennskapsleirbål: Finn en annen
speidergruppe å ha leirbål sammen
med.
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HVA SKJER TIL HØSTEN?
Landsleiren er et stort høydepunkt i
manges speidertid. Mange tusen barn
kommer til å huske Asker 2014 som
et eventyr. Ut fra erfaring vet vi at for
mange vil også landsleiren bli deres
siste speidereventyr. Det er flere som
ikke fortsetter på høsten i landsleirår
enn i vanlige år. For å holde på speiderne er det viktig å gi dem noe spennende å se fram til etter landsleiren.
Hva skal dere gjøre til høsten i speidergruppa deres? Blir det Peffkurs i
kretsen? Skal dere gjøre noe ekstra
ut av TRÅKK denne høsten? Skal

dere være med i Haikeligaen? Blir det
kanotur denne høsten eller topptur
for de eldste? Skal dere på leir neste
sommer?
Bruk leiren som en mulighet til å fortelle om høstens speiderhøydepunkt.
Hør med speiderne hva de har lyst til
å fylle speiderhøsten med. Trenger du
gode ideer til speiderhøsten? Ta deg
en tur i Lederteltet eller til programpatruljen Snøugle. De kan gi deg tips
til lederutvikling og nytt speiderprogram.

DRØFT SPEIDERLOVEN
MED LANDSSTYRET
Forslaget til ny speiderlov, slik det foreligger etter høringsrundene
tidligere i år, presenteres nå. På Asker 2014 arrangeres det paneldebatt om Speiderloven i Lederteltet. Møt opp og si din mening!
Speiderlovskomiteen og styret i Speidernes fellesorganisasjon (Spf)
presenterer nå forslag til ny speiderlov. Forslaget er én lov uten alternativer. Har du synspunkter på forslaget? Bli med på paneldebatten
på landsleiren. Debatten arrangeres mandag og onsdag kl. 17–18 i
Lederteltet. Her vil du møte medlemmer fra både Landsstyret og
speiderlovskomiteen. Dette er en gyllen mulighet for alle til å si sin
mening om speiderloven, så møt opp! Det blir vafler og kaffe!
Om du ikke har anledning til å stille på debatten kan du si din
mening om lovforslaget på speiderlov.no frem til 10. august.
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Utgitt av KFUK-KFUM-speiderne
i forbindelse med landsleiren Asker 2014.
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