
VIKTIG INFO TIL ALLE SPEIDERE I HORDALAND OG RYVARDEN KRETSER!

Sommerens store eventyr nærmer seg raskt! Mange hundre speidere har nå meldt seg på Kretsleiren Ænes 
2015, fra omtrent alle speidergrupper i de to kretsene. Patruljene er i gang med forhåndsoppgave nr. 1 – å lage 
patruljebanner. I dette infoskrivet får du vite hva som er forhåndsoppgave nr. 2.

Vi skal sammen skape Den følelsen fra morgen til kveld i den magiske uken på Ænes 27. juni – 4. juli. Din viktigste 
oppgave nå er å få så mange venner du klarer med deg på leiren! Jo fl ere vi blir, desto gøyere får vi det. På Ænes 
er det plass til alle!

Vi sees lørdag den 27. juni!

Speiderhilsen

Alf Johan Knag
leirsjef

Påmelding
Påmeldingen er åpnet, så det er ingen grunn til å vente! På www.kretsleir.no fi nner du oppdatert informasjon om 
priser og påmelding. Speiderne meldes på til en koordinator i gruppen. Dette bør skje snarest mulig. Hver speider-
gruppe skal så melde seg på samlet, og senest innen 1. mai.

Gruppeleder må sette seg inn informasjonen om pris og påmelding som ligger på kretsleir.no. I tillegg fi nner man 
detaljert veiledning for påmelding i medlemssystemet. Påmeldingsfristen er 1. mai, men hvorfor ikke g jøre unna 
påmeldingen med en gang? Påmeldingen blir først bindende den 1. mai.
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Savner du 
den følelsen 

på leir?
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Forhåndsoppgave 2 – for både speidere og småspeidere
Vi håper at patruljene er godt i gang med et å lage patruljebanner. Vi lover god anledning til å vise det fram bl.a. i 
forbindelse med åpningsleirbålet på lørdag kveld. På leirens nest siste dag skal vi ha markedsdag med Vill Vest som 
tema, og mange gøye aktiviteter. Skal det bli ”den følelsen” av Vill Vest må påkledningen stå i stil! Her er det bare 
å raide bestemors loft, Fretex og loppemarked og sette sammen et skikkelig Vill Vest-kostyme. Både cowboyer 
og indianere er velkomne på markedet! Vi kårer beste kostyme, så det er bare å starte planleggingen tidlig. Yeehaa 
– vi gleder oss! Denne forhåndsoppgaven g jelder også for deltakerne på småspeiderleiren. Kanskje dere kan ha et 
eget Vill Vest-møte før sommeren og prøve ut kostymene? 

Vi er godt i gang med å legge planene for leiren, og vi garanterer at det er mye å glede seg til! Det blir mat- 
aktiviteter, dere skal få lage noe dere kan ha glede av også etter leiren, og det blir god anledning til å kose seg i 
vannet med bading, padling og kanskje blir det fangst av noe spiselig i fjæren også? Dere som er peffer og asser er 
invitert på et eget treff . Vi røper ikke opplegget for dette ennå, bare at det blir litt ekte ”speiderluksus” for dere 
som er våre viktigste ledere. Bare å glede seg! 

Transport
Til Kretsleiren vil Hordaland krins sette opp fellesbåter fra Strandkaien i Bergen. Det vil være muligheter for å bli 
plukket opp på 2 ulike plasser i tillegg: 
• Båt 1: Kl 09:00 fra Bergen Strandkaien, med stopp på Flesland før Ænes. 
• Båt 2: Kl 09:00 fra Bergen Strandkaien, med stopp på Hufthammar / Austevoll før Ænes. Retur: 
Båtavgang fra leiren til Bergen blir ca. kl 13:00, og så forløpende utover dagen. 

Gruppelederne leverer samlet oversikt over ønsket transportalternativ for sine speidere, med navnelister over alle 
som ønsker å reise med fellesbåtene. Det er begrenset plass på båtene. Alternativet er buss eller privatbil for dem 
som ikke kommer med. Det vurderes å sette opp fellesbåt for småspeiderne fra Bergen på onsdag 1. juli. Båt blir 
satt opp ved tilstrekkelig interesse. Småspeiderne vil uansett kunne delta på fellestransporten på returen den 4. 
juli. Gruppelederne rapporterer inn hvilken transport som er ønskelig, både for småspeidere og speidere.

All koordinering av transport fra/til Bergen (med stopp underveis) blir foretatt av Jens Kleiven ved Speider- 
senteret i Bergen. Transportønsker sendes snarest mulig på speidersenteret@hordalandsspeiderne.no  
(tlf: 90883633). 

Fortøyning av egne båter 
Det er gode muligheter for fortøyning av egne båter på kaiområdet nedenfor leiren. Grunneier har også en egen 
marina med plass til noen båter. Send mail til teknisk@kretsleir.no eller ring Bjørn tlf 90895145 for spørsmål 
angående båtplass.



Peff-treff
For å g jøre ære på hardtarbeidende patruljeledere blir det arrangert peff-treff for alle peffer og asser i løpet av 
leiren. Vi ber om at gruppeleder ved påmeldingen oppgir hvor mange peffer og asser som deltar fra gruppen. 

Lederprogram
Speiderne er på haik fra tirsdag til onsdag i leiruken. På tirsdag etter lunsj vil derfor alle ledere, som ikke har opp-
gaver forbundet med haiken, bli invitert på ledersamling ved Baroniet i Rosendal. Det vil bli omvisning på Baroniet 
og et måltid i baronihagen. Egenandel for arrangementet blir ca. kr 250 pr. deltaker, som gruppene oppfordres til 
å dekke for den enkelte leder. Vi ber om at antall deltakere oppgis ved påmeldingen.

Det vil også bli arrangert ledertrening i løpet av leiruken (trinn 1 av grunntreningen). Påmelding skjer til  
ingeborgalise@live.no. 

Vil du være med å bidra
Hvis du ønsker å ta del i en eller flere fellesoppgaver på leiren, har vi mange spennende muligheter. Det er gøy å 
delta som stab eller maur, og vi kan garantere nye venner og opplevelser. Hvis du vil være med å bidra, eller lurer 
på hvilke muligheter du har, send en mail til info@kretsleir.no.  

Forsyning 
Vi minner om at gruppene må oppgi evt. matallergier i gruppen, og om det er i tropp eller i småspeidergruppe, ved 
påmelding. 

Informasjon fra RBG 
Rovernes Beredskapsgruppe vil stå for førstehjelp og beredskap under leiren. RBG vil stille med lege, sykepleiere 
samt førstehjelpsvakter som skal sørge for at beredskapen til enhver tid vil bli ivaretatt. Alle som bruker medisiner 
(og tilhørende utstyr) må ta dette med selv. RBG vil ikke gi ut medisiner med mindre det er akutte situasjoner. 
RBG kan oppbevare medisiner til kjøling på sykestuen. Forbruket av enkelte medikamenter kan være høyere enn 
til vanlig pga. økt aktivitet, og man kan bli mer utsatt for allergier enn vanlig.

Alle speidere må ha med helsekort som fylles ut av foresatte. Helsekortet til utfylling vil bli lagt ut på leirens nett-
side kretsleir.no. De utfylte helsekortene vil bli oppbevart av ansvarlig leder for gruppen under leiren.

 Ønsker du å være førstehjelpsvakt på kretsleiren? Ta kontakt med helse@kretsleir.no for spørsmål. 
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