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Velkommen på kretsleir!



Velkommen til Eidfjord 2015!

Leirsjefen sier: 
Det er nå bare seks måneder til vi møtes 
på kretsleir i Øvre Eidfjord. Vi har fått 
forhåndspåmelding fra 350 stk fra Øvre og 
Nedre Buskerud kretser. Påmeldingen er nå 
åpnet i medlemregistret til NSF.

Vi i staben vil øke aktiviteten utover vinteren og 
våren, vi vil trenge en god del hjelpere så se på 
hjemmesiden og meld deg som stab.

Vi gleder oss til en flott leir i august.

Hilsen
Trond, Leirsjef

Leirkomite
Lurer du på noe ang. leiren? Ta gjerne kontakt 
med noen i leirkomiten, eller send en e-post til 
kretkontoret@nedrebuskerud.no

Leirsjef:   Trond Willersrud 

Admin/økonom:  Kenneth Strømmen 

Program:   Ann Kristin Espegaard 

Kommunikasjon:  Stina Jenseth

Teknisk:   Bjørn Maribo

Intendantur:   Håkon Kortvedt 
   og Kjellaug Olsen



Eidfjord kommune:
Fylke:  Hordaland
Adm. senter: Eidfjord
Areal:  1 491,74 km²
Befolkning: 950

Eidfjord har to tettsteder, Eidfjord og Øvre 
Eidfjord. Eidfjord er kommunesenteret som 
ligger ved Eidfjorden. 

Fra leirområdet i Øvre Eidfjord er det ca. 10 min 
å kjøre til Eidfjord (der det er mulig å finne Coop, 
Joker, kiosk og bensinstasjon).

Hvor er Eidfjord?

Eidfjord i Hardanger







SØNDAG
2. august

MANDAG
3. august

ØKT 1
09.00 - 12.00

LUNCH
12.00 - 13.00

ØKT 2
13.00 - 16.00

KVELD
18.00 - 21.00

MIDDAG
16.00 - 18.00

TIRSDAG
4. august

ONSDAG
5. august

TORSDAG
6. august

FREDAG
7. august

LØRDAG
8. august

SØNDAG
9. august

Annkomst/
Innsjekk/
Bygge leir

Annkomst/
Innsjekk/
Bygge leir

Kretsleir 2015 - Eidfjord

Pakking/
riving av leir

Pakking/
riving av leir

Peffsamling

Hovedaktivitetsdager: 1/4 av speiderne ute av leiren i 24 timer på haik. Egen roverhaik.

Åpningsleirbål Ledersamling

Markedsaktivitet

Avsluttningsleirbål

Stabsavsluttning
m/lunch

Programøkt 1 / Haik

Programøkt 2 / Haik

Lunch

Middag

Leirprogram

Ukeprogrammet:
Over kan du se utkast på ukeprogrammet. Vi tar 
forbehold om endringer på økter, og tidspunkter. 
Men i det store og hele er det slik leiruka 
kommer til å se ut. 

Aktiviteter:
Programaktivitetene i leiruka vil blant annet 
innebære en dag med vannaktiviteter, med 
rafting som høydepunkt. En dag vil brukes til en 
fjelltur med start eller slutt på leirområdet. Følg 
med på nettsidene nærmere leiren for komplett 
program.  
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Hovedaktivitets-
dager, minst 1/5 
del av speiderne 
vil til en hver 
tid være ute av 
leiren på haik.  

Haik:
Haiken vil frakte alle speideren et godt stykke 
ut av leirområdet, og opp til isbreen Folgefonna. 
Her vil alle bo i basecamp, og ta utflukter på 
isbreen. På kvelden blir det leirbål og lederfri.  

Roverhaik:
Det blir muligheter for egen roverhaik. Rovere 
som ikke ønsker å delta på haik, eller ønsker 
å bli med på brehaiken må gi beskjed om dette 
ved påmelding for å sikre riktig antall plasser.



Påmelding/påmeldingsfrister: 
1. mai:  Påmeldingsfrist for grupper.
Etter 1. mai:  På- og avmeldingsgebyr på 200 kr 
  pr. deltaker som melder seg av 
  eller på.
15. juni:  Siste frist for på- og avmelding 
  (kretsk. følger skolens ferier).
Påmeldingen er nå tilgjengelig gruppevis i 
medlemssystemet. 

Reise/Utstyrstransport: 
Leiren begynner når vi reiser fra Drammen/
Hønefoss. En bussansvarlig pr. buss har ansvar 
for innsjekk og aktiviteter.

Besøkende:
Erfaringsmessig er sjangsen for hjemlengsel 
minst hvis familien holder seg hjemme. Men 
vi ønsker naturligvis besøkende velkommen 
til leiren. Men vi råder besøkende til å komme 
i starten eller slutten av leiren, og ikke under 
aktivitetsdagene (se program), da speiderene er 
ute på aktivitet eller haik store deler av dagen. 
Markedsdagsaktiviteten er godt egnet for besøk. 

Utstyrstransport: 
Se under reise. Det blir ikke mulighet for 
gruppene å få tilgang til leirområdet eller 
omkringlioggende veier med egen bil/henger.  

Parkering for stab og besøkende: 
Vi oppfordrer alle til å benytte fellestransport, 
men kommer du med bil kan bil parkeres ved 
Hardangerviddasenteret (ca. 10 min gange). 

Dusj:
Det arbeides fortsatt med løsning, god tilgang 
på vann. Begynn planlegging av dusjbygging på 
leirområdet nå. 

Lading av telefon:
Alle grupper tar med egne ladekasser som 
lades på nattestid.

Kiosk:
Kiosk på leirområdet med salg av vanlige 
kioskvarer og profilartikler. 

Internett/WiFi:
Leiren vil ha trådløst nett med basestasjon på 
leirens torg, det vil være tilgjengelig hver dag 
mellom 07.00 og 23.00.

Instagram
Legg gjerne ut bilder med #eidfjord2015 når 
dere forberedere dere til leir. Bilder tagget 
med leirens emneknagg vil være tilgjengelig på 
skjermer i leirområdet under leiren. 

Facebook
Leiren har egen Facebook-side, søk etter 
Eidfjord 2015. Under, og i forkant av leiren vil det 
komme jevnlige oppdateringer.

Nettsider
Leiren har ikke egne nettsider, men benytter 
nedrebuskerud.no/kretsleir som sin 
informsjonskanal. 

Mat
Leiren har matordning med fullpensjon med 
utlevering til fastsatte tidspunkt. Gruppene 
får startpakke med basisvarer ved første 
matutlevering. Mærmeste matbutikk ligger 10 
min unna parkeringsplassen med bil. 

Adresse
Avklaring om postadresse til leiren kommer.

Telefonnummer
Leirens telefonnummer er: 451 41 390 (kan også 
brukes ved spørsmål om påmelding). 

Veggavis
Leiren vil ha egen veggavis. 

Bading
Gjøres gruppevis med egen leder som ansvarlig, 
15 min gange fra leirområdet.

Bank/Kontanter
Vi oppfordrer alle til å handle med konter i 
kiosken, men det vil også være begrenset 
tilgang til kortbetaling. 

Praktisk informasjon



Bursdag 
Alle deltakere som har bursdag under leiren vil 
bli feiret. 

Byggeforeskrifter
Byggeforskriftene for leiren tillater byggverk 
inntil 4 meter (eks flaggstenger eller lignende). 
Det er ikke tillatt med åpen ild i noen form i 
noen byggverk. Dispensasjon fra byggehøyden 
må det søkes driftsetaten i forkant av leiren. 

Diett
Forsyningsetaten sørger for mat til de som 
før leiren har meldt behov for diettmat 
av medisinske årsaker. Forsyning ordner 
spesialdiett for gluten, laktose og vegetarianere. 
Andre dietter må deltakerne selv ordne. Vi 
kan bistå med fryser/kjøleskap (for diettmat). 
Menyen er i størst mulig grad basert på råvarer 
slik at de fleste vil finne noe de kan spise. Alle 
behov for spesialdiett må varsles ved påmelding.

Fettfelle
Det er tilltatt med fettfelle på leirområdet. 

Førstehjelpsutstyr
Hver tropp skal ha med nødvendig 
førstehjelpsutstyr. Patruljene må ha enkelt 
førstehjelpsutstyr med på økter og andre 
aktiviteter der patruljene er samlet.

Ildsted
Patruljen lager mat på eget ildsted. Dere kan 
lage ildsted på flere måter. Ha alltid en full 
vannbøtte og brannslukningsapparat stående 
ved kokestedet i tilfelle brann. Bålet skal være 
godt slukket hver kveld.
Helsekort/informasjon
Gruppen må melde i fra ved spessielle behov/
ting som er viktig for leirkomiteen å vite. 

Kjærlighet
Fås på pinne i kiosken. Utenom kioskens 
åpningstid kan du finne kjærlighet rundt 
omkring i leiren.

Lang tone
Ved lang tone kl 23:00 skal alle speiderne gå til 
ro i teltene.

Leirmerket
Alle leirdeltakere får et leirmerke ved 
påmelding. Merket selges også i leirens butikk i 
andre størrelser.

Røyking
Røyking er forbudt på leirområdet (og steder 
som er synlig fra leirområdet). 

Vann
Vann er tilgjengelig på vannposter i store deler 
av leirområdet, dette vannet vil være drikkevann. 

Do
Tilgjengelig i klassisk leirstil (type blå).

Aldersgrense for deltakelse
Alle speidere som skal delta må gå i troppen. 
Ingen aldersgrense for lederbarn. 

Kveldsaktiviteter
Frivillige kveldsaktiviteter i og utenfor leiren.

Leirbål   
Det blir åpnings- og avsluttningsleirbål, samt 
flere mindre leirbål i løpet av uka. Vi søker 
patruljer og grupper som er spesielt gode på 
underholdning til åpning og avsluttning. Sang, 
dans, drama, sketsj, film. Send Stina en e-post 
til stina@jenseth.no om det fanger din interesse!

Leirsangen
Alle leire med respekt for seg selv bør ha en 
leirsang, men dessverre finnes det ingen i 
leirkomiteen med dette talentet. Derfor spør vi 
dere deltakere og ledere om hjelp.  
stina@jenseth.no er e-postadressen å bruke hvis 
du kan hjelpe en leirkomite i nød!



Påmeldingen er nå tilgjengelig 
gruppevis i medlemssystemet.

Vi sees på leir!


