
   

 

Tiurleiken 2022 – Infoskriv nr. 4 

Velkommen til Tiurleiken 2022, 21. - 22. mai. 

 

Da er det straks klart for Tiurleiken 2022 og vi i komiteen gleder oss veldig. Til sammen er det 
meldt på 22 patruljer fra NSF og KM.   

 

Oppmøtested og -tid, lørdag 21.mai 

Oppmøtested alle grupper Oppmøtetid Kommentar 

Parkeringen ved Esso 
raffineriet  (Slagentangen),  
Essoveien 100, 3153 Tolvsrød. 

Fra kl 1000 til kl. 1200. 
Gruppene velger selv 
oppmøtetid (altså når de vil 
starte sin Tiurleik). 

Alle grupper blir 
registrert og får utdelt 
kart over haikerute.  

 

Patruljen skal på haik og må bære med seg alt utstyret de skal bruke. Lurt å tipse/øve på 
pakking av sekk og kart & kompass og kartkoordinater. Husk godt med mat og drikke til 
haiken og solkrem dersom været tilsier det. 

NB: Pga skogbrannfaren er det ikke lov å tenne bål eller gjøre opp noen form for 
varme for å lage mat og drikke. Dette gjelder alle; både speidere, rovere og ledere! 

Dette betyr at middag og eventuelt varm drikke som skal lages, må kunne lages uten noen 
form for bål/kokeapparat. Arrangementskomiteen setter ingen krav til hva som lages til 
middag, maten skal ikke vurderes.  

 

Praktisk informasjon 

Bading: Det er bademuligheter ved overnattingsplassen. Ansvarlig leder for patruljen 
bestemmer om patruljen får bade. Bading kan kun skje med ansvarlig leder for patruljen til 
stede. 

Deltakeravgift: 400,- pr patrulje. Skal betales inn til kontonummer 7176.64.22378 før 
konkurransen. Betaling merkes med Tiurleiken 2022 og gruppenavn. 

Dyrka mark: Vi skal IKKE gå på dyrka mark. 
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Henting søndag 22.mai: Speiderne hentes kl. 1400 på p-plassen ved Esso raffineriet (samme 
sted som oppmøte lørdag). 

Kvalifisering til NM: De tre beste patruljene fra KM og de tre beste patruljene fra NSF går 
videre til NM i speiding (Levanger, Trøndelag, 10.-12.juni). 

Mobiltelefon: Patruljefører og assistent skal ha med seg telefon for sikkerhet.  

Oppgaver: Det vil være flere oppgaver som skal løses og patruljene blir bedømt for både 
utførelse og samarbeid. 

Overnatting: Overnatting skal skje i enten hengekøye eller gapahuk bygget med 
presenning/tarp. Det kan ikke garanteres nok trær på alle overnattingsplassene til at alle 
som ønsker det kan sove i hengekøye.  

Postmannskap: Noen ledere kan få postmannskapsoppgaver og det må være en leder pr 
patrulje.  

Toalett: Det er toalett på overnattingsstedet. 

Utstyr hver patrulje må ha med seg:  

• tarp/presenning (en eller flere) som er stor nok til å dekke hele patruljen  
• tau nok til å bygge overnattingsplass/leirplass og i tillegg 20 m sisaltau 
• liten sag 
• liten øks 

Vann: Hver gruppe må ta med seg noe til å ha vann i (dunker, flasker). Vann kan fylles på 
overnattingsstedet. Ledere kan ta med dunkene/flaskene til overnattingsstedet. 
Overnattingsstedet ligger nærme kjørevei. 

Spørsmål? Ta kontakt med Johnny Eriksen, tlf. johnny@slagenelektriske.no, 930 62 974 
(etter kl. 1630).   

 

Med vennlig speiderhilsen Tiurleikkomiteen 2022  

 


