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Velkommen til landsleir! 



Leirplassen 

En ny bydel i Stavanger med 15.000 innbyggere. 



Opplevelse for livet 

• Landsleir arrangeres hvert 4. år. 

• Er noe de fleste opplever som speider én gang i livet. 

• En fantastisk møteplass og veldig mye som skjer. 



Motto: ”Ganske imponerende” 

• Klassisk speiding 

• Vise hvor gode vi er 

• Hvordan skal du 

imponere? 



”Quite impressive” 



Fem Punkter 

• Leiren deles i fire deler + en for roverne. 

• Hver del får et samlingspunkt, et Punkt. 

• Fokus: Elementer vi speidere imponerer med 



Fem Punkter 



Mye å glede seg til! 

• Gruppebidrag 

• Haik m/overnatting 

• Preikestoltur 

• Kveldsprogram 

• God mat 

• Ledertrening 

• Store show 

• Forhåndsoppgaver 



Hva får du? 

• Rajer inkludert 

• Wi-Fi 

• Ladestasjoner 

• WC 

• Leiravis 

• Leirradio 

• Minnepakke 



Levende torg 

• Et naturlig samlingssted 

• Kaféer og butikker 

• Aktiviteter og show 



Hvem er leiren for? 

• Hovedmålgruppe: Speidere 11-16 år 

• Alle bidrar til å lage en bra leir 

• Rovere har i tillegg eget program. 



Hva koster det? 

• Norske speidere: 2750 kr 

• Utenlandske speidere: 265 € 

 

• Rabatter: 
– Stab, rovere og ledere: 25% (Prisen blir da 2063 kr) 

– Søsken (fra 3. deltaker): 50% 

– Arbeidsleir: 25% pr. uke før leiren, 50% for uken etter. 



Transport til/fra leiren 

• Tilbud om rimelig busstransport fra nærmeste tettsted. 

• Fastsatt pris pr. speider uavhengig av antall. 

• Lite administrasjon for lederne. 



Internasjonal leir 

• Har du en vennskapsgruppe? 

• Vil du være en ”god nabo” for en utenlandsk 

tropp på leiren?  



Være med i stab? 

• Stort behov for flinke folk. 

• Unike erfaringer med et stort prosjekt 

• Meld interesse på www.stavanger2013.no 

• Tips oss: Hvem bør bli spurt? 

http://www.stavanger2013.no/


Påmelding 

• Påmeldingen 

åpnet             

1. november 

2012. 

 

• Ved passering 

15.000 

deltakere 

avsluttes 

påmeldingen. 



Vi sees i Stavanger! 
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Hvordan skal din gruppe imponere? 


