HÅP -

2. informasjon

Hvor: Sommerens speiderleir blir i år på Bragdøya
utenfor Kristiansand. Det er Regionalleir for
MSK speiderne og gjester.
Hvem: Speidere fra Lista, Kristiansand,
Grimstad, Bråstad, Arendal, Åmli og Vegårshei
kommer. I tillegg kommer det speidere fra
Haugesund, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Tidspunkt: 23. juni til 29. juni 2018
Avreise: Bestemmes gruppevis, men innrykk på Bragdøya er ikke før kl.10.
Hva skal vi gjøre der: Vi skal på tur med Solrik (en stor seilbåt), ha energikamp, elektronisk orientering, marknad,
haik, og mange speid -o-rama poster og roing, kano, fisking, hinderløype med mer.
Det blir også tid til lek, bading, fotball og bruke båtene som ligger klare på stranden eller fortøyd til brygga.
Program for alle dagene: det finner du på nettsiden

www.regionalleir.no
Påmelding så snart som mulig til troppsleder
Pris: 1500 kr.
Søskenmoderasjon: Leirkontigent er kr.1000 for søsken nr
2 og evt fler.
Betaling innen 1. juni: 2801.14.05969

1. Lista Speidergruppe

Til alle speidere som er påmeldt HÅP
Leiren nærmer seg og her følger noen praktiske opplysninger.
Påmeldte
Fra 1. Lista MSK drar vi til nå med over 10 speidere og flere ledere
Avreise
Avklares nærmere når vi ser hvor mange som blir påmeldt
Hjemkomst
Vi regner med å dra fra leiren fredag 29.juni og vil være tilbake etter nærmere avtale
Mat avreisedagen
Første serverte måltid på leiren vil være ca kl. 16.00. Speiderne kan ha med seg niste/drikke til lunsj.
Leirstedet
Bragdøya utenfor Kristiansand. Mer informasjon på nettsiden. Det er rutebåter og rutetidene står på
nettsiden til Bragdøya (http://bragdoya.ning.com/)
Besøk
Pga reiseavstanden regner vi det som aktuelt med besøk under leiren. Fra mandag til tirsdag er speiderne
ute på haik, så derfor passer det best en av de andre dagene.
Ta med
Sovepose, liggeunderlag, klær for ei uke (husk både badetøy og regntøy), toalettsaker,
kniv, Bibel eller NT, skrivesaker, speiderdrakt og niste til lunsj på lørdagen. Husk også en
presentasjon av deg selv på engelsk. Hvis du har, tar du også med: lommelykt, kompass,
fiskestang, fotoapparat, leirbålskappe. Pakk alt i en sekk som er god å bære på ryggen.
Ta gjerne med en liten sekk til håndbagasje.
NB! merk så mye utstyr du kan med navn, adresse og telefonnummer
Speiderdrakt
Speiderdrakt brukes på reisen til og fra leiren, samt under alle fellessamlinger. Lån en drakt om du ikke har.
Mobiltelefon
Det er ikke lagt opp til noe tilbud om lading av telefon på leiren. Leirkomiteen ønsker å begrense bruk av
mobiltelefon i leiren til det minimale. Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon under noen av
programøktene. Vi anbefaler at speiderne lar telefonen være igjen hjemme, dette er det dere som avgjør.

Telefon til leiren
Lederne fra 1. Lista MSK kan nåes på telefonnumrene nederst på informasjonen.
Lommepenger
Vi gir et tilbud om å hjelpe speiderne med å passe på lommepengene. Dere leverer da inn 7
konvolutter merket med navn, beløp og ukedag. Den første konvolutten leveres ut på
søndagen og den siste på lørdagen. Vi har satt lommepengebeløpet til kr. 50,- pr. dag. Dette
er en frivillig ordning, men vi vil oppfordre til å benytte denne, slik at det blir likt for alle
speiderne.
Sykdommer, allergi og skader.
Hvis du er avhengig av viktig medisin, eller har allergi eller skader som vi må ta hensyn til i
en aktiv speideruke, må du levere en melding om dette til leder. Opplysningene vil bli
behandlet fortrolig og meldingen vil bli makulert etter leiren. Alle deltakerne skal fylle ut
helseskjema. Skjemaet skal brukes ved evt. besøk hos leirenes førstehjelpsstasjon eller ved
lege/sykehusopphold.
Forsikring
Alle speiderne er forsikret gjennom medlemskapet i Norges speiderforbund. Om noen ikke
har betalt medlemskontingent er de selv ansvarlig for forsikring.
Leirmerket
Leirmerket vil bli delt ut på leiren. Lederne vil hjelpe til med å få sydd dette på.

Betaling for leiren kan innbetales på kontonr. 2801.14.05969
kr 1500 (Se eget punkt om søskenmoderasjon)
Lurer du fortsatt på noe ?
Ikke vær redd for å ta kontakt med oss troppslederne eller andre ledere om det er noe du
lurer på.
Svein Bjarte Drønen 458 54 253
Torbjørn Syvertsen 400 65 147

