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Landsleirprogrammet 



Program på leiren 

• Lørdag og søndag er det god tid til 

bygging av leiren. 

• Mandag til torsdag er det program for de 

forskjellige Punktene. 

• Grupper tilknyttet samme Punkt har 

samme aktivitet på samme dag. 

• Fredag avsluttes det hele med en stor 

finale. 



Forhåndsoppgaver 

• Haik 
• Gjennomføre en patruljehaik. 

• Ta «Jeg er beredt»-merket for din enhet. 

• Mat 
• Lag et måltid som kan lages på leir eller tur, der det blir lagt vekt på 

råvarene som brukes og gjerne noe som representerer ditt 

lokalmiljø. 

• Miljø 
• Lag et miljøløfte som skal holdes under leiren. 

• Presentasjon 
• Lag en patrulje- og/eller troppspresentasjon som viser fram hvordan 

patruljen har løst resten av forhåndsoppgavene 



Haik 

• Alle speiderne skal få prøve seg på tur 

alene sammen med patruljen. 

• Mange ruter. Omtrent lik lengde og 

vanskelighetsgrad på alle. 

• Kjentmann gir tips og råd om den enkelte 

ruten før patruljene legger i vei på 

egenhånd. 

 

 



Preikestolen 

• Alle deltakere får tilbud om dagstur til 

Preikestolen. 

• Speiderne vil spres på mange avganger for å 

begrense trafikken på stien. 

• Reisen til og fra går med buss og båt. 

• Det er satt av god tid slik at speiderne ikke må 

stresse for å rekke bussen. 

• Ledere får også bli med, men dette er ikke en 

troppstur (lar seg ikke gjøre å gå samlet) 



Gruppebidrag 

• Gruppene leverer aktiviteter til speidere fra en 

annen gruppe i to økter á to timer, en dag i løpet 

av uka. 

• Skal planlegges for like mange patruljer som 

man selv sender til andre. (Eller flere, for de som 

har kapasitet til det.) 

• Hensikt: Å la leirdeltakerne oppleve litt av 

mangfoldet i aktiviteter som finnes i speider-

Norge. 



Kveldsprogram 

• Spennende drop-in-aktivteter på de fire 

Punktene, samt på torget. 

• Hver kveld fra søndag til torsdag. 

• Frivillig deltakelse, trenger ikke være 

sammen med patruljen. 

• Merke til de som deltar i aktivitet på alle 

Punktene. 



Peffsamlinger 

• Et av leirens mål er å styrke 

patruljearbeidet. Vi setter fokus på 

patruljeførerne. 

• Det planlegges en felles peffsamling, og 

en for hvert Punkt 

• Peffene får reise ut av leiren, og får en 

liten belønningsopplevelse. 

 



Finale 

• Alle leirer han en slutt, men ikke denne. 

Stavanger 2013 avslutter med Finale på 

fredag. Finale er ALT, det er tivoliet du aldri 

trodde du skulle få se, og aktivitetene du 

har drømt om å få prøve.  

• Gruppene bidrar med en av sine 

spesialiteter, noe de kan imponere både 

leirdeltakere og besøkende med. 



Mat 

• Det settes av god tid i programmet slik at 

patruljene ikke skal stresse med 

middagslagingen. 

• Menyen blir utviklet med gode råvarer i 

samarbeid med Måltidets Hus og kokker 

fra Gastronomisk institutt. 

• Patruljene skal få muligheten til å lage mat 

som de kan imponere med. 



Annet 

• Det blir som vanlig store 

scenearrangement i forbindelse med 

åpning og avslutning. 

• Det blir speidergudstjeneste søndag. 

• På torget vil det være en mengde tilbud 

som man bør få med seg. 

• Og det vil dukke opp mye mer når leiren 

nærmer seg. Følg med! 



Livet i leiren 

• Vi blir veldig mange samlet! 

• Gå tur rundt i leiren og bare opplev! 

• Besøk speidere fra en annen del av 

landet, eller fra et annet land, og del 

opplevelser med andre.  



Vil du bidra? 

• Programetaten trenger stadig nye 

medarbeidere som ønsker å bidra med 

sine kunnskaper og erfaringer. 

• Liste over ledige stillinger finnes på 

www.stavanger2013.no. 

• Ta kontakt med std@speiding.no for å 

melde din interesse. 

http://www.stavanger2013.no/
mailto:std@speidning.no


Oppdatert informasjon 

• Nyhetssaker og oppdatert informasjon om 

landsleirprogram finnes på 

www.stavanger2013.no 

• Der vil også oppdatert presentasjon, og 

annen nyttig informasjon være tilgjengelig. 

http://www.stavanger2013.no/
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Det er mye å glede seg til! 


