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Velkommen til Eidfjord!



5 aktivitetsgrupper 
Alle leirens speidere blir fordelt på 5 grupper. 
Hver gruppe får utdelt et armbånd med en 
fargekode. Fargekoden forteller hvem som 
skal være hvor/på hvilken aktivitet til hvilket 
tidspunkt. 

Hvordan vil en leiruke se ut?
Alle gruppene har de samme aktivitetene, men 
på forskjellige dager (tirsdag, onsdag, torsdag 
og fredag). Øvrige dager er like for alle. Med 
utgangspunkt i gruppe 1 kan leiruken se slik ut:

(Søndag 2. august):
 Bygging av leir.

Mandag 3. august:
Bygging av leir fra annkomst til leiren.
16.00  Middag.
18.00  Åpningsleirbål.

Tirsdag 4. august:
09.00  Møter på avtalt oppmøte sted for å reise  
 ut på Haik. 
12.00  Bygger leir, og spiser lunch ved foten av  
 Folgefonna.
13.00  Gjør seg klare for haik, får utdelt  
 breutstyr og får hele ettermiddagsøkten  
 på Folgefonna.
16.00  Middag og leirbål ved foten av  
 Folgefonna.

Onsdag 5. august:
09.00  Avreise med buss tilbake til leiren.
12.00  Lunch i leiren.
13.00  Kanoaktivitet på Eidfjordvannet.
16.00  Middag i leiren og mulighet for aktiviteter 
 på torget eller besøk på 
 Hardangerviddasenteret utover kvelden.

Torsdag 6. august:
09.00  Avgang for fjelltur med lunch ute på tur. 
13.00  Hemmelig aktivitet i leiren
16.00  Middag i leiren og mulighet for aktiviteter  
 på torget utover kvelden.

Fredag 7. august:
09.00  Rafting for alle med nummerserie 700 på  
 sitt armbånd (32 speidere), de andre har 
 fri og kan spise is på torget.
12.00  Lunch i leiren
13.00  Rafting for alle med nummerseiere 800 
 på sitt armbånd (16 speidere), de andre 
 har fri og kan spise is på torget.
16.00 Middag i leiren og muligheter for  
 aktiviteter på torget utover kvelden. 

Lørdag 8. august:
09.00 Markedadag
13.00 Pakking av leir
16.00 Middag.
18.00 Avsluttningsleirbål. 

Søndag 9. august:
 Pakking av leir.
12.00 Stabsavsluttning. 

Hvordan blir leiruka?

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

Ankomst/
Innsjekk/
Bygge leir

Ankomst/
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



Lørdag formiddag er satt av til markedsdag. Alle 
deltagende grupper stiller med en aktivitet hver, 
grupper med flere enn 20 deltagende speidere 
stiller med 2 aktiviteter. Det er bare fantasien 
som setter begrensing for hvilke aktiviteter 
gruppene kan ha, men ha tidsaspektet med i 
beregningen. 

Eksempler på aktiviteter er: stafett på stylter, 
svampkasting på utvalgte rovere/ledere, 
lykkehjul, Kims-lek med smaker osv. Markedet 
vil foregå på leirens fellesområde. 

Speiderne vil få utdelt hvert sitt kort som 
signeres på hver aktivitet de deltar på. 
Speiderene som har deltatt på alle aktivitetene 
og levere inn kortet med signaturer vil være 
med i trekning av fine premier som deles ut på 
leirbålet samme kveld. 

På haiken skal alle gruppene bo i egne telt, 
og tar med utstyret de trenger til dette. En del 
grupper vil derfor velge å ta med egne haiketelt 
for å slippe å pakke sammen teltene de har i 
leiren. Haikeområdet ligger en del høyere (og 
kaldere enn Eidfjord), så det kan være lurt å 
være forberedt på litt mer vinter. Alle speidere 
bør derfor ta med seg ull (kanskje uansett, men 
særlig til haik). 

Markedadagen Haik
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ONSDAG
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TORSDAG
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Ankomst/
Innsjekk/
Bygge leir

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

Hovedaktivitets-
dager, minst 1/5 
del av speiderne 
vil til en hver 
tid være ute av 
leiren på haik.  



Informasjon om buss- og utstyrstransport

Bussoversikt

Utstyrstransport:
Vi transporterer alt leirutstyr for gruppene med 
en lastebil fra Drammen til Eidfjord, det kan 
også være lurt å sende  med liggeunderlag og 
soveposer til speiderne her.

Ta ikke med rajer, vi har rajer på leirplassen.

Lasting på Biltilsynet i Lier
Torsdag 30.juli fra kl. 1800- kl. 2000

Lastebilen kjører umidelbart til Eidfjord hvor den 
blir losset av leirstaben og lagt på hvert enkelt 
leirområde.

Det er viktig å merke alt utstyr godt.

Returtransport er planlagt søndag 9. august og 
lossing mandag 10.august kl.1700 på biltilsynet 
i Lier.

Busstransport:
Vi starter leiren på bussturen fra Drammen til 
Eidfjord, hver buss vil ha en bussansvarlig som 
tar seg av innsjekk, utdeling av arm bånd samt 
en del annen informasjon. Vi ønsker at speidere 
og ledere skal være klare til starte leirlivet når 
de går av bussen ved leirplassen i Øvre Eidfjord.

Bussene er nye moderne turbusser med normal 
god bagasjeplass, de vil ikke ha tilhenger. Derfor 
er kun personlig bagasje det man kan ha med 
på busse. Pakking i bagger kan være smart 
da det ikke er lang vei fra bussen stopper til 
leirområdet (alle speidere bør også ha med 
dagstursekk).

Reisetid: med stopp ca. 6 timer.
Reiseantrekk:speiderskjorte/skjerf.
Mat:  husk matpakke til bussturen,  
  første måltid er lørdag kl. 18.00

Denne informasjonen gjelder kun Nedre Buskerud, for Øvre Buskerud se egen informasjon.

Buss 1 – Lørdag 1.august
Gruppe:  Sætre   
Ansvarlig:  Georg Smedhus
Avreise fra bussterminalen i Sætre kl. 0900

Buss 2 – Søndag 2. august
Grupper: Hyggen, Røyken, 1.Gullaug,  
  1.Lier, Tranby
Ansvarlig: Hanne Lien Aaberg 
Starter i Hyggen «sentrum» ved stranda, kjører 
videre til KIWI Gullaug, så til Statoil Lierbyen (ca. 
kl.09.30) hvor 1.Lier og Tranby går på.

Buss 2 – Søndag 2. august
Grupper: 1.Skoger, 1.Drammen, Solberg
Ansvarlig:  Ragnhild Sandvoll
Starter på Åskollen skole, kjører videre til Øren 
skole og så til KIWI Solbergelva.
Buss 4 – Søndag 2. august
Grupper: Konnerud, 3.Drammen,  
  Lommedalen
Ansvarlig: Hilde Haldorhamn
Starter på Konnerud (Bernås) kjører vider til 
Bussterminalen i Drammen, så til Lommedalen 
kirke.



Roverprogram

Ledermøte

Leder på leir?

Matutlevering

Leiren har eget roverprogram. Alle aktiviteter 
krever forhåndspåmelding før leiren. 

Kajakkhaik:
Alle rovere har tilbud om kajakktur tirsdag 
18.00-20.00. Denne kajakkhaiken har 40 plasser, 
og roverne må melde seg på i forkant av leiren. 
Ledige plasser vil bli gitt til ledere.

Brehaik:
Alle rovere som ønsker å delta på brehaik må 
melde seg på i forkant. 

Rafting:
Alle rovere som ønsker å delta på brehaik må 
melde seg på i forkant. 

Rovere som har betalt 1000 kr (roverkontigent), 
plikter seg til å bidra med hjelp på 
programøkter, i kiosk, lederkro e.l.

Lederkro:
Åpen lederkro på torget hver kveld.

NGF-kurs:
Informasjon på første ledermøte på leiren med 
påmelding i etterkant av leirmøtet.

Kajakkhaik:
Ledige plasser på kajakkhaik for rovere blir 
tilgjengelig for ledere.

Første leirmøte:
Første møte på søndag kl. 20.00 i teltet på 
torget.

Daglige ledermøter:
Hver dag kl. 20.00 i teltet på torget.

Første måltid: 
Første måltid er middag søndag 2. august 
kl 18.00, denne middagen lages av stab og 
serveres ferdig til speidere og ledere. 

Første matutlevering: 
Første matutlevering er mandag 3. august 
kl.08.00.

Normal utlevering: 
Mat utleveres i kasser, alle gruppene får en 
startpakke, og leverer bestillingsskjema hver 
kveld for neste dags utlevering.

Melk og kjølevarer: 
Melk og kjølevarer kan hentes etter behov, 
øvrige varer kun på bestilling, og utlevering i 
kasser i god tid før middag.

Diett: 
Speidere er ansvarlig for å gi beskjed til ledere 
om diettbehov. Lederne er pliktig å varsle leiren 
i forkant (senest 4 uker før leiren). 



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

Transport for Nedre Buskerud: Busstransport 
t/r inkl. utstyrstransport med lastebil. 700,-/
deltaker. Øvre Buskerud avklares med leder.

Utstyrtransport vil foregå med lastebil fra 
Biltilsynet i Drammen for Nedre Buskerud og på 
Hønefoss for Øvre Buskerud, lasting torsdag 30 
juli kl. 1800.

Besøkende
Erfaringsmessig er sjansen for hjemlengsel 
minst hvis familien holder seg hjemme, men 
vi ønsker naturligvis besøkende velkommen 
til leiren. 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 
omkringliggende 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. 

Dagstursekk
Alle speidere, rovere og ledere som skal ut på 
tur bør ta med dagstursekk. 

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.

Flagg og banner
Alle grupper tar med flagg og banner, disse skal 
brukes i åpnings- og avsluttningsleirbål.

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. 

Ualfabetisk leir-ABC



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

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

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!



Vi sees på leir!


