
Sommerleir-2016 

Jotunheimen 23-31 Juli 
Velkommen  til Jotunheimen i sommer 

Vi er nå 65 fra Sætre som skal på leir 

og vi får besøk av en fransk tropp med 15 speidere. 

Det jobbes fortsatt med programmet og det kommer 

til å bli tilbud om klatrepark, rafting, juving, elvebrett, 

bueskyting, fjellriding,  fisking, baking i steinovn,      

volleyball og andre tradisjonelle speideraktiviteter.    

For å få en  oversikt over hva den enkelte speider har 

lyst til og får lov til å være med på, så må de vedlagte 

skjemaene fylles ut og returneres til  

kaare@vigerust.org 

 

Frist for å sende inn skjemaene er 1 mai, ellers blir man 

fordelt ut fra alder og hvor det er plass. 

 

Se mer på hjemmesidene til 

Rafting, juving og elvebrett: http://www.gorafting.no/ 

Fjellridning: http://www.oienovre.no/ 

Klatrepark: http://www.brimiland.no/ 

 

Betaling 

Ordinær speidere: 3500,-.  

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

Voksne som ikke er speidere: 3500,-  

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

Vi baserer oss på bruk av en del privatbiler. 

Ledere/voksne som stiller med bil m/u tilhenger, 

betaler deltageravgiften, men får refundert penger ved 

innsending av refusjonsskjema. 

Har du betalt forskuddet på kr 500.– så trekker du fra 

dette. 

 

Innbetaling av restbeløpet skjer til gruppens konto 

2240 20 87777 

 

 

Betalingsfrist er 1 Juni 

 

Godkjenning av aktiviteter 

Selskapene som tilbyr rafting, elvebrett, juving og ridning, krever 

at deltagere som er under 18 år, får godkjenning av foresatte  

til å delta på aktivitetene. 

* 

Skjema 1:  

Her skal du velge hvilken aktivitet du har lyst til å være med på.  

(er du under 18,må det være godkjent av foresatte) 

Skjema 2  

De som ikke fyller 15 år i løpet av 2016, må fylle ut denne. 

Skjema 3: 

De som fyller 15 år i løpet av 2016 eller er eldre, må fylle ut  

denne. 

NB! Det er ikke eget skjema for ridning, foresatte signerer  

påmeldingskjemaet 

* 

Speidere i tropp kan velge mellom rafting, elvebrett, juving eller 

fjellridning. 

Ledere og voksne som deltar kan også velge en av disse. 

* 

Flokken og flokkens ledere drar på rafting i Ottaelven. 

* 

Førerpatruljen får i tillegg en tur på paintballbane. 

* 

Alle får i tillegg mulighet til å delta på følgene aktiviteter : 

Klatrepark med baner 1m-5m og 10m over bakken. 

Bueskyting 

Fiske 

Volleyball 

Fjelldisco 

Slåing av tau 

Padling 

Fjellkino 

Badminton  

Tur over Knutshø eller annen tur 

Baking av pizza eller brød i steinovn 

Kort eller brettspill 

Dart 

Lage kjempesåpebobler 

Ta speidermerker 

Sove i tretelt 

Lage leiravis 

Slappe av 

Lære seg litt fransk  

 

Mobildekningen er nå testet 
og for de med Telenor så fikk 

vi fint inn 4G (3 streker). 

 

Netcom/Telia fikk vi ikke testet 



Ottaelven 

Denne turen får flokken. 

En morsom og opplevelsesrik tur for hele familien i Otta-elva, «Den grønne elva».  

Turen byr på en flott kombinasjon av rolige partier og noen heftige stryk som kiler i magen. Det blir anled-

ning til elvesvømming og morsomme vannaktiviteter underveis. Her blir det mye lek og action. Midtveis 

stopper vi opp i en idyllisk bakevje der det blir anledning til hopping fra klipper for de som tør og har lyst. 

 

Rafting fra leirplassen (Steinholet) 

For troppen og ledere/voksne 

Dette er en flott tur med heftige stryk og rolige partier. 

Dette er en heftigere rute enn Ottaelven. 

Vi koser oss og lærer elvens utrolige krefter. 

De som vil kan få tatt seg et bad i elva. 

 

Elvebrett fra leirplassen (Steinholet) 

For troppen og ledere/voksne 

Liggende på elvebrettet i vannoverflaten driver strømmen deg nedover elva i stor fart.  

Med svømmeføtter har du full kontroll over brettet. 

 

Rafting i Sjoa (Heidalen) 

For de som fyller 15 år i løpet av 2016 eller er eldre. 

Turen i Sjoa har en blanding av rolige partier, trange juv og heftige stryk 

som «Golfstrømmen», «Høystakkene», «Bye Bye Baby», «Faukstaddroppet» og mange flere.  

Totalt rafter vi 15-18 km, avhengig av vannstand.  

 

Juving 

For troppen og ledere/voksne 

Juving, også kalt juvvandring, er en annerledes naturopplevelse der man vandrer langs høye fjell, fosser og 

dype vannkulper, og der høydepunktet på turen er å hoppe og rappellere ned i trange juv. 

Juving vil foregå i elven Veo, like ved leiren. 

 

Fjellridning 

For troppen og ledere/voksne 

Vi er med å henter hestene, pusser og saler opp.  

Vi drar så ut på tur innover i fjellet.  

Vi rir i ca 2.5 timer med en pause underveis hvor vi spiser matpakken og får servert saft eller vann, før vi 

vender tilbake til setra. 

 

Utstyr: 

Våtdrakt, vester, hjelm etc, vil man få utlevert på aktivitetene. 

Vi vil informere om man trenger å ta med seg noe annet. 

 

Sikkerhet: 

Det blir lagt vekt på høy sikkerhet på alle aktiviteter. 

Ved for eksempel ekstreme vannmengder eller storm vil opplegget kunne bli endret. 

Litt om rafting, elvebrett, juving og fjellridning 


