
Sommerleir Danmark 
2012- info 3. 

Det nærmer seg nå sommerleiren 2012. Her følger noe mer info til 

de påmeldte. Det er nå ca. 80 påmeldte fra Sætre. Vi har aldri før 

vært så mange på leir og vi gleder oss stort! 

Les mer om forberedelsene til leiren på 

http://2012.spejderne.dk/da 

 

Betaling: 

Resten av leiren skal nå betales. Det skal betales totalt 3100,-. Du 

trekker fra det som er betalt i depositum.  De som IKKE skal ha 

transport med oss kan også trekke fra kr. 300 pr. vei.  

Pengene betales innen 10. juni til speiderens konto 2240 20 87777. 

Vi har alt lagt ut for deltakelsen så det er viktig at pengene betales i 

tide (si fra til oss om noen må ha utsettelse så ordner vi det). Ved 

avmelding refunderes kun det vi klarer å få tilbake fra leir og ferge. 

 

NB: For dem som skal på kort leir har vi egne priser. Info om disse 

priser sendes de enkelte separat.  

 

VIKTIG: Sjekk på vedlagte liste om du / ditt barn er registrert riktig  

Sjekk: 

- Påmelding 

- Om det er notert riktig mhp om barnet skal reise med oss en 

eller begge veier. 

- Om det er notert riktig om dere har med bil.  

 

 

Reisen 

Vi reiser fredag 20. juli om ettermiddagen fra Oslo. Reisen går med Stena 

Line. Oppmøte blir på fergekaien i Oslo 1800. Deltakerne må selv ordne 

transport til Oslo. 

 

Vi returnerer til Oslo med Stena Line søndag 29. juli om kvelden. Barna må 

da hentes på fergeterminalen kl 1845. 

 

Det serveres mat på fergen begge veier.  

 

Under reisen gjelder følgende regler: 

- Det er ikke kontinuerlig voksenovervåkning av barna, men 

barna får beskjed om hvor voksen vakt er å treffe.  

- Ingen barn skal gå rundt på fergen alene. Man skal ALLTID gå 

minst to sammen. 

- Barna skal møte på oppgitte tider i restaurant og på lugar. 

Hva skal jeg ha med? 

All mat og drikke er inkludert i prisen. Vi har 

også med telt og matlagingsutstyr felles.  

 

Du må selv ha med: 

- Speiderskjerf og speiderskjorte med 

riktige merker (dette skal du ha på 

ved oppmøte på Stena Line). Skjorte 

og merker kan kjøpes på nettet eller 

på Army Shop på Ski storsenter. Eirik 

og Georg har også en del merker. 

- Sovepose 

- Liggeunderlag eller luftmadrass (ikke 

feltseng da de ødelegger teltene) 

- Nok tøy, herunder varmt tøy og 

regntøy. 

- Ekstra sko og støvler 

- Toalettsaker 

- Badetøy 

- Håndkle  

- Lommelykt 

- Speiderkniv 

- Bestikk 

- Kopp 

- Dyp og flat tallerken. 

 

Elektronisk utstyr bør ikke medbringes. 

Eneste unntak er to mobiler pr. patrulje. Avtal 

dere i mellom hvem som har med.  

Elektronisk utstyr medbringes på eget ansvar.  

 

Pakking 

Det meste av bagasjen sendes nedover i 

lastebil. Det dere ikke trenger på fergen 

leveres derfor SENEST DAGEN FØR (dvs 

torsdag 19. juli senest kl. 1200 hos 

Georg i Øvre Gunnaråsen 6.).  

 

Det pakkes i sekk eller bagg som dere 

må kunne bære selv. Soveposer og 

store liggeunderlag skal av plasshensyn 

IKKE festes til sekk eller bagg men være 

separat. Dere MÅ  merke sekk, bagg, 

sovepose og liggeunderlag med navn. 

Alt må være ordentlig pakket. 

Plastposer som henger utenpå sekker 

blir for eksempel ikke godtatt. 

 

LURER DU PÅ NOE? RING: 

Georg: 970 63 808 

Eirik: 908 60 893 

 

http://2012.spejderne.dk/da


- Alle deltakere skal være på lugaren senest 2230. Lugaren kan 

ikke forlates mellom 2230 og 0645. 

- Barn som ikke viser god oppførsel eller bryter reglene over må 

være på lugaren.  

 

NB: Vi reiser i speiderskjorte 

 

Lommepenger 

Vi anbefaler maks kr. 50,- pr. dag i lommepenger (dvs. maks kr. 

500). Du klarer deg fint uten lommepenger da all mat, drikke og 

aktiviteter er med i prisen.  Vi vil ha en ”leirbank” der dere kan sette 

inn lommepenger på forhånd og få dem ut under leiren. Slik slipper 

barna å ha med mye kontanter (og de slipper å bruke alt opp på 

fergeturen nedover :) ) Disse pengene setter dere inn sammen med 

leirkontingenten.  

NB: Det er ofte populært å bytte merker, skjerf og skjorter med 

speidere fra andre lang. Skal du bytte skjerf og skjorter må du ha 

med det selv. Vi har enkelte merker med som du kan kjøpe av oss 

og så bytte.  

 

Besøk under leiren. 

Vi tar gjerne mot besøk underveis. Si fra på forhånd slik at vi har 

nok mat og overnattingskapasitet dersom dere trenger dette. 

 

 

Vår plassering 

I en så stor leir vil det være vanskelig å finne frem. Leiren er derfor 

delt i bydeler som igjen er delt i kvarterer. Vi skal ligge i bydel 

Knobstrup, kvarter Øjesplejsingen. Der kommer vi sammen med 

speidere fra Rebild som er et område sår for Ålborg. 

 

Om leiren 

De danske speiderforbundene går sammen og arrangerer tidenes 

største speiderleir i Danmark. Det er ventet 35 000 speidere fra hele 

verden. Les mer om leiren her: http://2012.spejderne.dk/da 

 Alle patruljene er meldt på ulike aktiviteter. Om du lurer på hva din 

patrulje er påmeldt så spør peffen din.  

 

 

Sikkerhet og regler 

Vi er mange ledere med god erfaring fra utenlandsleire.   

For å ha en god sikkerhet er vi også avhengige av at alle følger de 

regler vi setter. Vi som er ansvarlige forbeholder oss retten til å 

sende hjem speidere som ikke følger våre regler. Dette vil i tilfelle 

skje på foreldrenes regning, men vi regner med at dette ikke vil skje 

med noen av våre snille speidere  

http://2012.spejderne.dk/da


 


