Vil du til England???
Sommerleir 2018
Det er enda lenge til neste sommer, men for å sikre oss billig fly og
for å sikre oss plass på leiren er det på tide å melde seg på neste års
sommerleir! Påmeldingen nå er foreløpig. Man binder seg ikke for annet enn et depositum på kr. 400.
Leiren er sterkt sponset av speideren så her har du mulighet for en flott og billig sommerferie!

Hvor skal vi??
Vi skal til England!! Vi har funnet det som ser ut til å være en helt rå leir som ligger like ved kysten ved den
Engelske kanal. Det er plass til 5000 speidere på leiren. Det vil være speidere fra mange land med på leiren.

Hva kan vi gjøre under leiren?
Les mer om leiren her: http://www.jij.org.uk/index.html

Engelske leire er kjent for å ha masse morsomme aktiviteter. Her er et utdrag fra aktiviteter vi kan vente oss:
Abseiling Tower, Underground, Roundabout, Airborne, Scaling, Sailing, Assault Course, Blind Trail,
BMX Bikes, Body Boarding, Bouncy Inflatable, Bushcraft, Camp Newspaper, Catapult Shooting, Canoeing,
Cave/Tunnel System, Circus Skills, Climbing Wall, Coconut Shy, Craft, Crate Stacking, Crossbow Shooting,
Explore Dorset, Kayaking, Laser Tag, Low Ropes Course, Maze, Mini Quad Bikes, Offroad Experience,
Orienteering, Pedal Karts, Performance, Prussiking, Radio Controlled Cars/Boats, Sand Castle Building,
Shooting, Surfing, Survival Skills, Team Challenges, Wipe Out, Zip Wire
I tillegg vil du få mye tid til å få mange nye venner.

Leirområdet
Leiren ligger på et fast leirområdet med aktivitetspark, kanovann og en liten dyrehage. Se mer om
leirområdet her: http://www.kmc.ac.uk/gardens/

«Feriedager» før leiren
Vi reiser ned to dager før leiren begynner. Disse
dagene vil vi bruke til utflukter til en av badebyene
ved den Engelske kanal. Vi vil også besøke øya der
verdens første speiderleir var på, og muligens en
fornøyelsespark.

Rovere
Vi vil gjerne ha med mange rovere! Rover under 18 er
med gruppen. Rover over 18 kan velge om de vil være med gruppen eller delta i staben.

Foreldre
Foreldre og søsken kan delta på leiren. Kontakt Georg på 970 63 808 for detaljer.

Når
Selve leiren er 11.–18. august. Vi drar ned 2 dager før (9. august). Den ekstra dagen vil vi bruke til å dra på
utflukter i området, bl.a. til de store strendene og badebyene ved den Engelske kanal.

Reise
Det er tre reisemåter til leiren:
-

Fly: Vi flyr til Heatrow ved London. Det er bestilt 50 plasser med SAS. Utreise fra Gardermoen
torsdag om morgenen 9. august, retur lørdag den 18. på ettermiddagen.
Bil: Vi kommer til å kjøre noen biler til England. Noen av speiderne kan få plass her. Ledere som
ønsker å kjøre egen bil bes si fra fortest mulig slik at vi kan vurdere samlet fergetur til Danmark.
Privat: Det er mulig å komme seg til å fra leiren på egen hånd. Prisen redusere med kr. 750 pr. vei om
du ikke har transport med oss (må avgjøres senest i februar pga flybooking). Om noen foreldre vil
reise sammen med oss som kjører bil kan vi ha en felles tur med Color Line. Det har vi gjort ved
utenlandsleire tidligere, og har da hatt en fin båttur for en del familier.

Pris
Vi sponser leiren med over 1000 kr. pr. deltaker så dette blir en billig leir i forhold til hva du får:
Pris AlT innkludert (mat, opphold, reise, ut / Sum
Barn og rovere under 18
4250
Rover over 18 (må påregne en del
lederoppgaver)
3000
Ledere og foreldre som vil delta
2000
*Det kommer i tillegg en kostnad for voksne som ikke er medlem av speiderforbundet.
Det gis ekstra rabatt for de som ikke skal ha transport med oss (750 kr. pr. person pr. vei).
Prisdifferanse mellom rovere over og under 18 skyldes leirens prising. I England regnes alle over 18 som
ledere og får vesentlig billigere leiravgift.
NB: Vi tar forbehold om endring i pund-krusen!

Påmelding
Vi vil gjerne ha påmeldinger tidlig på plass. Vi må alt 30 november betale en påmeldingsavgift til leiren om
må da vite ca. antall deltakere.
Påmeldingsskjema (på neste side) sendes til georg.smedhus@bfk.no. Send det inn så fort dere har bestemt
dere!
Depositum på kr. 400 betales samtidig til speiderens konto: 2240.20.87777

Påmelding
Familiemedlem 1
Familiemedlem 2
Familiemedlem 3
Familiemedlem 4

Særlige tilpasning er: F.eks. om dere bare skal ha reise med oss en vei eller om dere vil være med
på en felles «samkjøringstur» til / fra leir:

