
Savner du
den følelsen

på leir?
ÆNES 2015 

Til sommeren skal Hordaland Krins og Ryvarden Krets gjenoppta suksessen og arrangere  
kretsleir sammen. Leiren vil finne sted på det naturskjønne området Ænes, like ved Rosendal i 

Kvinnherad Kommune. Her vil vi oppleve det beste den ville vestlandsnaturen har å by på.

    Kort om leiren
    Motto:  Den Følelsen
    Dato:  27.06-04.07 2015  
      (01.07-04.07 for småspeiderne)
    Sted:  Ænes i Kvinnherad kommune
    Pris:  Kr. 1700 (kr.500 for småspeidere) 
  med forhåndspåmelding*
    Nettsted:   www.kretsleir.no
    Facebook: www.facebook.com/kretsleir2015vestlandet
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Forhåndspåmelding
Forhåndspåmeldingen åpnes 1. september og utføres i medlemssystemet av gruppeleder. Siste frist for 
forhåndspåmelding er 1. desember. Forhåndspåmeldingen g jelder bare ordinære deltagere; småspeidere, speidere, 
rovere og ledere. Andre deltagere som lederbarn, stab eller maur skal ikke være med i forhåndspåmeldingen.

Leiren har i utgangspunktet en deltagerkontingent på kr. 1800,-. Leirkomiteen ønsker at flest mulig melder 
seg på allerede i høst, og gir derfor kr. 100,- i rabatt til alle som forhåndspåmelder seg. Det samme g jelder 
småspeidere som i utgangspunktet betaler kr. 550,-, men som får 
kr. 50,- i rabatt dersom de forhåndspåmelder seg. I tillegg er det 
husstandsmoderasjon og redusert kontingent for stab, maur  
og lederbarn. 
 
Speidergrupper som registrerer forhåndspåmelding vil i januar bli 
fakturert kr. 100,- pr. deltager. Denne innbetalingen vil bli trukket 
fra på den endelige fakturaen i mai. 

Mer informasjon om kontingentsatser sammen med en detaljert 
veiledning til hvordan du utfører forhåndspåmeldingen finner du på 
leirens nettside www.kretsleir.no

   Den følelsen
    subst. bestemt form
    1 Beskriver en opplevelse eller et inntrykk 
    du kjenner deg ig jen i. 2 Ikke lett å  
    beskrive, uten selv å ha vært tilstede. 
    3 Kjent for å føre til fysiske reaksjoner som 
    gåsehud, kroppshår som reiser seg eller 
    frysninger på ryggen. 4 Kan oppnås bl.a. 
    g jennom opplevelser i storslått natur, 
    g jerne i fellesskap med andre.
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Forhåndsoppgave nr. 1: Lage patruljebanner
Det vil bli gitt to forhåndsoppgaver. Den første av disse er at hver patrulje skal lage et patruljebanner som tas med 
på leiren. Også de patruljene som har banner fra før (det er bare flott å ha to bannere). Diskuter i patruljen og bli 
enig om hvordan deres banner skal se ut. Lag først en arbeidstegning og liste over hvilke materialer og utstyr dere 
vil trenge. Det er lurt å begynne på oppgaven allerede nå i høst.

Banneret bør være mellom 150-180cm høyt med patruljedyret avbildet på tøy eller lær. Det er mange måter å 
sette sammen et banner på og mange måter å tegne patruljedyret. Patruljen står fritt til å bruke forskjellige typer 
verktøy og jobbe med flere typer stoff og materiale. Planlegg nøye og bruk god tid. Det er viktig at banneret er 
solid. Det skal tas med på turer og leirer, og holde seg fint i mange år. Husk at banneret f.eks. skal tåle mange 
skikkelige regnskurer uten at det blir ødelagt. De beste bannerne blir bare finere jo mer de blir brukt.

Alle patruljer trenger et patruljebanner som viser hvem patruljen er. En av fordelene med et ordentlig banner er at 
patruljen blir mer synlig, og hver speider får en tilhørlighet til patruljen. Ingen bannere er like, noe som vil skape et 
stort mangfold ved inn- og utmarsj til leirbål, på haik, og som pryd utenfor patruljenes teltområder. Hvilke andre 
bruksområder mener dere et banner kan ha?

Det blir selvsagt kåring av det fineste patruljebanneret på leiren, med fine premier til vinnerne!

Den neste forhåndsoppgaven blir kunngjort på kretsleir.no og i infoskriv nr. 2, som kommer i februar. 

Roverleir
Det vil bli en egen roverleir, hvor alle rovere kan trekke seg tilbake og nyte leirlivet til det fulle. Det vil også bli et 
eget opplegg for roverne. Det vil gi deg en unik sjanse til å bli kjent med andre rovere fra to ulike kretser. Leiren 
ligger tilbaketrukket fra resten området og er perfekt for leirbål ut i de sene nattetimer.

Småspeider
Vi vil også ønske småspeiderne velkommen mot slutten av leiren. Da avsluttes en fantastisk speideruke med et 
leirområde fylt opp av speidere i alle aldre! Med småspeiderne tilstede i leiren er leiren komplett! Småspeiderne 
får eget område hvor de kan bygge leir og delta på aktiviteter. Småspeiderne vil bli tilbudt en fin miks av aktiviteter. 
Noen egne, og noen sammen med de andre speiderne i leiren. Blant annet vil småspeiderne på denne leiren få 
delta på den store markedsdagen!

Ønsker du å være med å arbeide på leiren?
For å lage en kretsleir trenger vi mange gode hjelpere.

«Stab» er personer som hører til et fast ansvarsområde under 
hele leiren, og som ofte har ansvar for g jennomføring av en eller 
flere oppgaver eller aktiviteter. Et stabsmedlem må derfor være 
selvstendig og kunne ta ansvar for egne arbeidsoppgaver, og blir ofte 
involvert allerede i planleggingen av leiren.

«Maur» er personer som hjelper til der det er nødvendig, og hjelper 
staben med å g jennomføre aktiviteter og oppgaver. En maur 
må derfor være flittig og til å stole på, men slipper samtidig de 
store ansvarsoppgavene som staben har. Maur er ikke med under 
planleggingen av leiren, men må kunne møte en dag eller to før selve 
leiren starter. Slik blir leirmerket for kretsleiren 2015.
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Alle som er med som stab eller maur betaler bare kr. 850,- for å være på leir.

Dersom du kan tenke deg å være med å jobbe på leiren, sender du en e-post til pamelding@kretsleir.no hvor du 
forteller kort om deg selv og om du ønsker å være stab eller maur. Dersom du ønsker å være stab, må du også 
forteller litt om hva du kan tenke deg å arbeide med på leiren.

Om leirstedet
Ænes er en liten bygd med ca 100 innbyggere ved innløpet til Maurangerfjorden i Kvinnherad kommune, 
Hordaland. Med sitt unike turterreng og ville natur, er dette en perle på Vestlandet. Med Gygrastolen ruvende 
1380 moh som bakteppe, og en av Norges eldste steinkirker sentralt på leirplassen, skaper dette den perfekte 
atmosfæren til en eventyrlig leir.  

Leirkomité
Leirsjef Alf Johan Knag Hordaland Krins
Administrasjon Gunn Kleppe Ryvarden Krets
Kommunikasjon Christian Fredrik Vedeler Hordaland Krins
Forsyning Louise Pettersen Hordaland Krins
Program Christopher Kvalvåg Hordaland Krins
Teknisk Bjørn Helland Hordaland Krins

Nettsiden og Facebook
Sjekk ut vår nye nettside Kretsleir.no. På denne siden vil du finne all nyttig informasjon du trenger om leiren,  
kontaktinformasjon til de ulike etatene samt bilder fra leirstedet. Hvis du vil være med å g jøre det lille ekstra for 
leiren vil det bli lagt ut informasjon om dette her.
 
Husk å like vår nye Facebook side, og spre det glade budskap om sommerens beste eventyr ved å invitere alle 
deres speidervenner til å like www.facebook.no/Kretsleir2015vestlandet.
Her vil det bli konkurranser, komme oppgaver som kan løses før leiren og mye annet gøy.

Kontakinformasjon
info@kretsleir.no 
eller kontakt kommunikasjonsjef Christian per tlf. 91 32 85 82
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