
Landsleir 2014 Asker 
2-9 august 2014 
Informasjon, program, pakkeliste,       

helsekort og globalløp 
 

 

Hei, nå starter ferien. Og når ferien er nesten slutt er det landsleir, 

med over 40 speidere/ledere fra Kolsås og over 5000 speidere 

totalt. Jeg gleder meg veldig, og håper dere gjør det samme! 

 

Vedlagt finner dere her: 

- Informasjon  

- Program for leiren  

- Pakkeliste  

- Helsekort (eget vedlegg) 

- Sponsorskjema for globalløp (eget vedlegg) 
 

 
 

Praktiske opplysninger: 

Tid/sted: 2-9 August i Asker (Blakstad) 

 

Oppmøte: 2. august direkte på leirområdet i 10 eller 11 tida. Jeg kommer tilbake uka før med 

opplysninger om eksakt oppmøtetid og -sted 

 

Ferdig: 9 august, ca kl 12. Kommer tilbake til sted for henting 

 

Transport: Det må dere ordne selv både til og fra. Gjerne samkjøring, det er mange biler som 

skal ut. 

 

Helsekort: Helsekort er vedlagt. Skal fylles ut av alle foresatte og gis til leder (Sverre) ved 

oppmøte.  

 

Overnatting: Vi blir 31 speidere, 3 ledere hele leiren, 5 ledere som er innom noen dager og 3 

lederbarn. Vi kommer til å overnatte i lavvo’er. Guttene og jentene overnatter separat. 

Lederne fordeler.  



 

Ledere på leiren: 
Sverre Alvik – 9716 6917   

 Solveig Alvik – 9828 9912 

 Niels Peter Petersen – 9323 6001 

Eirik, Fredrik, Eva, Raghild og Håvard blir med som ledere på deler av leiren 

 

Foreldre/besøk: Jeg anbefaler alle foreldre å ta en tur utom og kikke i løpet av leiren, det er 

spennende å se hvordan vi har det. Lederne vil ha beskjed, spesielt om dere tar med 

speiderne deres ut av området. 

Dere bør ikke komme tirsdag og ikke onsdag formiddag (haik).   

Overnatting er mulig, på gruppas område, på familieleir og i hotelt. Si ifra om dere skal 

overnatte.  

Det er også flott om noen foreldre har lyst til å være med å bygge leir lørdag/søndag. Si helst 

ifra på forhånd. 

 

Lommepenger: Det er selvfølgelig kiosk på leiren. Vanskelig å anbefale en konkret sum, men 

50 kr per dag bør være nok til godteri/is/brus. Det er også speiderbutikk på leiren med salg 

av t-skjorter, speiderutstyr osv. 

 

Mer informasjon: På Landsleirens egen http://www.kmspeider.no/no/Asker_2014/ 

 finnes mye informasjon  

 

Globalløp: Speidernes globalaksjon går i 2014/2015 til utdanning for fattige barn i Tanzania. Som 

en oppstart av denne aksjonen arrangeres på leiren et globalløp, der speiderne skal gå/løpe 

500m runder i en halv time, og skaffe sponsorer som gir penger til aksjonen. Håper flest 

mulig vil være med å skaffe sponsorer (foreldre, besteforeldre, naboer osv). Se vedlagte 

skjema (eget vedlegg). 

 

Patruljer: Brukes til Haiken og enkelte aktiviteter. Brukes ikke overnatting i leiren. 
- Tiger: Gaute (PF), Hans Olav (PA), Maja, Anna, Thea, Sarah Angelica 

- Jerv: Håvard (PF), Martin H (PA), Jakob, Celina, Frida, Emily 

- Fjellrev: Eskil (PF), Kristian (PA), Maren, Astrid, Sigrid, Marie 
- Ulv: Iver (PF), Alex (PA), Theodor, Martin R, Thomas, Gleb 

- Bever: Sondre R (PF), Frederick (PA), Sondre S (PA), Syver, Torfinn, Adrian, Tobias 

 

Haiken:Haiken er (for Kolsås) tirsdag (ca kl 12) – onsdag (ca kl 12). Dette er en tur påtruljene 

gjennomfører selv. Det vil være voksne på overnattingsstedene. Haikeruter vi har fått tildelt 

er: 

- Tiger: rute 6 Rappellering i Kjekstadmarka. 
- Fjellrev og Jerv: rute 13 Bjørnehi og Hagahogget, utsiktstur. 
- Bever og Ulv: rute 14 Asdøljuvet. 

 

Leirmerke: Leirmerket kommer på forhånd. Jeg skal se om jeg kan sende det ut i posten (uka før) 

slik at alle flinke speidere kan sy det på før leiren  

 

Spørsmål: Kontakt Sverre på mail (sverre.alvik@dnvgl.com), eller tlf (9716 6917).                                                                                  

 

 

Speiderhilsen Sverre og de andre lederne 

http://www.kmspeider.no/no/Asker_2014/
http://www.kmspeider.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=16258
http://www.kmspeider.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=16264
http://www.kmspeider.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=16265
mailto:sverre.alvik@dnvgl.com


 

Dagsprogram. 
Omtrentlig dagsprogram ser slik ut: 

 

 
 
 



PAKKELISTE: 
(litt justert i forhold til den som finnes i Leirinfo) 

 
 Ryggsekk (til haik - dersom du pakker i bag, må du allikevel ha ryggsekk til haik).                            

Speiderne må bære sekken/bagen inn til leirplassen, så ikke pakk mer enn nødvendig! 

 Sovepose  

 Liggeunderlag 

 Sitteplate 

 Speiderskjorte / speiderskjerf  

 Regntøy (Vanntett jakke/bukse)  

 Gummistøvler 

 Joggesko 

 Eventuelt fjellstøvler eller kraftige joggesko til haik (joggesko/støvler kan brukes) 

 Sandaler (Om du vil) 

 Genser + Varm genser / fleece 

 Langbukser 

 Shorts 

 T-skjorter 

 Ullundertøy (Stillongs, trøye) 

 Varmt nattøy (om du ikke bruker ullundertøyet) 

 Lue, buff og votter/vanter – det kan bli kaldt 

 Strømper, sokker og undertøy (til 7 dager) Ull er bra til våte sko/støvler. 

 Badetøy 

 Håndkle, klut og våtservietter 

 Toalettsaker  

 Evt. sysaker 

 Faste medisiner (Merker med navn og antall per dag) 

 Drikkeflaske 

 Liten lommelykt(om du vil, det er lyst om natta også…) 

 Kniv 

 Myggeffekter (spray, rollon, nett, spiral……) 

 Solkrem 

 Solbriller / caps 

 5 klesklyper 

 Speidersangbok (de som har)  

 Kompass (de som har) 

 Leirbålskappe (om du har) 

 Penger 

 Skrivesaker/penn 

 Nytestamente/bibel (om du har) 

 Kamera (Om du vil) 

 Mobil (om du vil, men den bør stort sett stå av/være gjemt. Husk at tyverier forekommer på leir) 

 

 

 Spisebestikk/kopp/tallerken er ikke nødvendig – vi har felles 

 

Sjekk værmelding. Dersom det er meldt regn første dag er det lurt å pakke sekken slik at den tåler litt regn, 

slik at ikke alt blir vått mens vi setter opp teltene. Dette gjelder også om du pakker i både en sekk og en 

bag. 

 


