
Sommerleir-2016 

Jotunheimen 23-31 Juli 

Tid og pris: 

Leiren er fra 23-31 juli 2016.  

 

Alle fra 5. klasse og oppover kan bli med på hele leie-
ren. Yngre barn kan også være med dersom de har 
med egne foreldre (se mer om dette på side 2) 
  
Priser  

Ordinær speidere: 3500,-.  

Ledere/ rovere/ voksne som er medlemmer: 1500,-

Voksne som ikke er speidere: 3500,-  

Voksne som ikke er medlem, men som stiller med bil 

til, under og hjem kr. 2000,- 

 

Speidere og ledere i flokken på kort opphold: 1500,-  

Flokken organiserer egen transport 

 

Prisene inkluderer: 

All transport, opphold, mat, drikke og tøffe aktiviteter 

er inkludert. Kun eventuelle lommepenger til kioskkjøp 

kommer i tillegg. 

 

NB! Leiren i Finland utgår 

I stedet skal vi lage vår egen leir med lavere pris og 
morsommere aktiviteter en det Finland kunne by på. 

Leiren blir på Steinholet Leirplass,  

ved Sjoa i Jotunheimen. 

Dette blir en leir fylt av fart, moro og hygge. 

For å ikke være «alene», så inviterer vi andre hyggelige 
speidergrupper til å være med på vårt opplegg. 

Vi satser på å være til sammen rundt 100-120 personer 

på denne leiren. 

Vi legger opp til aktiviteter som: 

Rafting, riding, klatrepark, tretelt, bueskyting,  

tauslåing, brødbaking i steinovn, paintball, juving,  

leirbål, nattåpen leirkro, høyfjellsdisko m.m. 

Frivillig haik og tur over Besseggen 

eller Knutshø! 

Redd for å ikke ha kontakt 
med mamma! 

Fortvil ikke. 

Leiren har mobildekning! 

Telenor oppgir 3G og 4G 

NetCom oppgir EDGE  

Stilling ledig! 

Kiosksjef søkes 

En som er glad i søtsaker og brus foretrekkes. 

Du vil få ansvar for utvalget og prisene i kiosken. 

Ta kontakt på epost: kaare@vigerust.org 



Leirområdet 

Steinholet Leirplass er enkel og ubetjent «campingplass» som driftes 

av Vågå fjellstyre. Vi får et reservert et stort område til å ha leiren på. 

Den ligger mellom Hindsæter hotell og Ridderspranget. Se kart og bil-

der på side3+4.  

Plassen ligger lunt til langs elvebredden, der Sjoa renner rolig forbi. 

Rundt deler av leirområdet er det furuskog som er ypperlig for mange 

aktiviteter. På plassen er toaletter og vannpost. 

 

Reisen 

Vi reiser lørdag den 23 juli tidlig om morgenen med minibuss og biler eller buss fra Sætre. 

Turen går over Valdresflya og ned til leirplassen, som heter Steinholet Leirplass. 

Hjemreise vil være søndag den 31 juli ved 12 tiden. Vi regner da med å være hjemme ved 17 tiden. 

 
For å få opp utstyr og for gjennomføring av programmet under leiren, så er vi avhengig av at en del biler til og på 

leiren. Vi håper at rundt åtte voksne kan stille med bil og gjerne med tilhenger. 

 

Ledere/voksne/søsken/flokken 

Foreldre er også hjertelig velkommen til å bli med enten på hele eller deler av leiren! Søsken kan da også delta. Du 

behøver ikke å ha speidererfaring fra før! Vi setter ekstra pris på hjelp de dagene vi rigger opp og tar ned leiren:) 

Ønsker familier å tilbringe ferie i Jotunheimen, men ikke bo sammen med oss, kan vi anbefale flere steder. 

Maurvangen/Besseggen fjellpark  og Bessheim har hytter i flere størrelser til leie, samt campingplass. 

Gjendesheim og Hindsæter leier ut rom. 

 

Flokken 

Flokken får eget opplegg og kan være med fra onsdag 27 juli til søndag 31 

juli. Prisen inkluderer opphold på leiren samt aktiviteter.   

Deltagere i flokken er avhengig av at det blir organisert egen transport til og 

fra leiren. Transportkostnadene er ikke inkludert i prisen. 

Siden vi har flyttet leiren fra Finland til Jotunheimen, så håper vi mange fra 

flokken har anledning til å være med. Flokkbarn (og yngre søsken) kan være 

med på hele leiren om foreldre også er med. 

 

Hva må jeg ha med? 

Det er kun behov for ordinært personlig leirutstyr. 

Speideren har alt fellesutstyr som telt, matlagningsutstyr og lignende. Pakkeliste 

kommer senere. 

 

Påmelding 

Hvis du har lyst til å være med på denne leiren, men ikke var påmeldt til Finland, 

så må du fylle ut vedlagte skjema. 

De som er påmeldt leiren i Finland og som ikke vil/kan være med på denne leiren, må melde fra om dette på vedlag-

te skjema. Det innbetalte depositumet vil da bli refundert. 

Hvis ikke, så blir du automatisk påmeldt til leiren i Jotunheimen. 

Har du lyst til å være med på dette og ikke var påmeldt til leiren i Finland? 

Meld deg på ved å fylle ut vedlagte skjema og send det på mail til helene@dyrlegenihurum.no 

Depositum på kr. 500,- pr deltager betales samtidig til Sætre Speidergruppe konto 2240 20 87777 

 

NB! Påmeldingsfrist er 1 mars 
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Leirplassen 

Gjendesheim 

Otta/Sjoa 

Korteste vei blir å kjøre via Valdres (Bagn-Fagernes-Beitostølen-Valdresflya-Hindsæter– Steinholet) 

Kjører man opp Gudbrandsdalen, så tar man av på Sjoa og opp Heidalen til Randsverk og  

følger veien retning Gjendesheim. 

Nærmeste togstasjon er Otta ca 1 times kjøring unna. 



Toalett 

Toalett 

Tiltenkt område for paintball 

Leirplassen ligger på slettene langs elva Sjoa. 

Leirplassen 


