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Info brev til gruppene 

Sommerferien nærmer seg ,og det samme gjør denne sommerens kretsleir på Ulfsbakk i Larvik. 

Under følger nyttig informasjon 

-Innrykk i leiren 

Leiren starter lørdag 30.juli og det vil være mulig å komme inn på leirområdet fra kl. 1000. Hver tropp 

kan kjøre inn i området med en bil og tilhenger. Øvrige biler , samt avlessing av speidere med utstyr 

skjer ved Ra undomskole. 

Leiren avsluttes lørdag 06.august , og alle tropper må være ute av området innen kl.1500 

-Betaling 

For de gruppene som ikke har betalt leirkontigent ber vi om at dere sender inn en liste med antallet 

deltagere, og det er her viktig å få med de som skal ha familie moderasjon, til kretskontoret og det vil 

bli sendt ut en faktura på det som skal betales inn. kontor@vestfoldspeiderne.no 

-Deltagerlister 

Det vil være hver gruppes ansvar å ha med en ajour deltagerliste ved innsjekk i leiren. Evt 

korreksjoner i forhold til deltagerantall gjøres ved innsjekk. 

-Helsekort 

Det skal legges frem helsekort på alle deltagere ved innsjekk, oppbevaring av disse er hver enkelt 

gruppes ansvar under leiren. se vedlegg 

-Mat 

Som tidligere nevnt vil vi denne gangen prøve en litt annen vri med hensyn på matutlevering. Vi har 

en Rema 1000 butikk like ved leirområdet. Her har vi her gjort en avtale om at hver speidergruppe vil 

handle på konto her under leiren med et gitt innskudd etter hvor mange deltager gruppen har. Alle 

gruppene får et kort å handle med. Det vil være utarbeidet en middagsmeny for hver dag, samt et 

forslag til mengde man trenger pr. speider. Ingrediensene til denne menyen vil Rema da sørge for å 

ha tilgjenglig. Øvrige måltider handles inn etter behov og ønsker fra gruppen. 

-Gruppebidraget 

Hver gruppe har ansvar for å legge opp til en aktivitet som skal tilbys patruljer fra de andre gruppene 

på leiren. Dette skal være aktiviteter som skal foregå  i 3 økter a 2 timer, og må kunne håndtere inntil 
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3 patruljer pr. økt. Aktivitetene skal foregå på mandag og tirsdag. Vi ønsker en tilbakemelding på type 

aktivitet dere skal ha, og evt. utstyrsbehov. 

-Haik 

Haik vil foregå fra onsdag, med avgang etter lunsj, til torsdag med hjemkomst etter lunsj. Alle 

haikerutene vil starte og komme inn i leirorådet. Det vil være lagt til rette for haikeruter fra enkle til 

litt mer krevende. Alternativene blir presentert på leiren og det er opp til hver patrulje i samråd med 

lederne å velge hvilken rute patruljen skal velge. 

-«Ta sjansen» 

Hver gruppe inviteres til å lage en farkost til deltagelse i «Ta sjansen» 

Krav til farkosten: må kunne ha to speidere om bord, maks bredde er 100cm, maks lengde er 180cm, 

maks vekt (uten mannskap) 75 kg. 

Farkosten settes på en rampe som fører båten ut i sjøen , og det er da om og gjøre å komme raskest 

mulig ut til et merke ca 20 m. fra land. Du kan se mange morsomme eksempler på You tube. 

Arrangementet skal foregå på fredag, så det vil være mulighet til monteringer og finpuss under 

leiruka. Det vil være mulighet for testkjøring fredag formiddag. 

-Rajer 

Hver gruppe tar selv med det antall rajer gruppa trenger. 

-Kanoer 

Dersom gruppen din har kanoer på henger er det øskelig at de tar disse med, det er veldig fine 

padlemuligheter i Ulfsbakktjern, fint om vi kan få en tilbakemelding på hvilke grupper som kan ta 

med kanoer. 

-Ildsted 

Det blir ikke tillatt med ilsted fyrt med ved på bakken. Grill som står på ben, eller bålpanne med 

grillkull er ok. Og selvfølgelig propan,primus brennere. 

Hver gruppe må ha en vannbøtte som alltid det er vann i på hvert ildsted, samt et 

brannslukningsapparat pr. 10 speidere  

-Vakt 

Det blir organisert ordens og brannvakter hver natt. Her må gruppene etter tur bidra med personell. 

-Leirbål 

Det vil bli 4 felles leirbål, og hver gruppe blir bedt om å delta med innslag. 

-Tilbakemeldinger 

Vi ønsker tilbakemelding på følgende: hvilken type gruppebidrag dere skal bidra med,og  kan dere 

ta med kanoer og hvor mange. Dette sende: henning@thorsen-marcussen.no 

Det sendes ut et info brev til ca.25.juni 

Speiderhilsen Henning Marcussen 
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