
Kanoleir Dalsland 
24-28 juni 2015 
Informasjon og pakkeliste  
 

 

Hei, nå er det ei uke til årets høydepunkt med 

speidern; Sommerleiren. Vi blir ca 30 speidere 

og 4 ledere som skal på tur, og her finner dere 

mere informasjon til leiren. 

 
 

 
 

Praktiske opplysninger: 

Tid/sted: 24-28 Juni i Dalsland i Sverige (rett over grensen fra Østfold) 

 

Oppmøte: Onsdag 24 juni kl 1100 ved P-plass Helgerud kirke. 

 

Ferdig: Søndag 28 juni, kl 1800 (det kan bli endringer på dette, da sender vi melding) tilbake på P-

plass ved Helgerud. De foreldre som skal kjøre vil få separat beskjed om sted 

 

Kontakter:  Kan alle sjekke at telefonnummer som står på vedlagte adresseliste er riktig og at 

dere som foreldre kan nås på dette telefonnummeret under leiren. 

 

Helseopplysninger: Vi lager ikke helsekort til leiren, men dersom det er noen som har allergier, 

tar medisiner eller andre forhold som lederne bør vite om, så send en separat mail til Sverre 

om dette.   

 

Overnatting: Vi blir 29 speidere, 4 ledere hele leiren, 3 ledere som er innom noen dager og 3 

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

Lederne fordeler.  
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Ledere på leiren: 
Sverre Alvik – 9716 6917   

 Eirik Nygård – 9807 2079 

 Fredrik Haagensen – 9589 8128 

 Ragnhild Nygård – 4525 5016 

 

Lommepenger: Det er ikke kiosk på leiren, og speiderne kan ikke regne med å handle underveis. 

Vi stopper og handler litt i Tøcksfors (der kan det handles med norske penger). Så om de vil 

ha med f.eks. 50-100 kr til å handle der, er det mulig (man får mye smågodt for 50 kr….). 

Svenske penger trengs ikke. 

 

Leirmerke: Leirmerket får dere ved oppmøte til leiren, dersom det er ferdig. Hvis det ikke er 

ferdig, kommer det i august. 

 

Transport: Vi håper å få til dette med organisering av privat-biler. Lederne har noen biler, men 

ikke nok.  Dvs. at vi trenger å vite om noen foreldre har mulighet til å kjøre (ca 1t 40min 

hver vei) til eller fra. Vi mangler p.t. noen biler. 
 

Betaling: Jeg regner med at alle har betalt. Hvis ikke, vennligst betal inn kr. 500,- betales til Kolsås 

KFUK/M konto 9235 28 07062 før leiren 
 

 

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

 

 

Speiderhilsen Sverre og de andre lederne 
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PAKKELISTE: 
 

 Flytevest/Redningsvest. Ingen får være med uten 

 Ryggsekk eller bag (dette kan dere velge. Sekk er lettere å bære, bag er lettere å ha orden i). Vi 

regner ikke med å gå lange avstander, men dere må kunne bære all bagasjen selv, og det er ikke 

ubegrenset plass i kanoene (dessuten er det mye tyngre å padle). 

Pakk noenlunde vanntett. Normalt vil ikke kanoene velte, men det kan komme bølgeskvulp og 

sprut som gjør at sovepose og klær bør ligge i poser. 

 Sovepose  

 Liggeunderlag 

 Sitteplate (Om du vil) 

 Speiderskjorte / speiderskjerf  

 Regntøy (Vanntett jakke/bukse)  

 Gummistøvler 

 Joggesko 

 Sandaler (om du vil. Dersom det er fint vær er sandaler veldig fint å padle i) 

 Genser + Varm genser / fleece 

 Langbukse/Turbuske/Joggebukse 

 Shorts 

 T-skjorter 

 Ullundertøy (Stillongs, trøye) 

 Varmt nattøy (om du ikke bruker ullundertøyet) 

 Lue 

 Buff og vanter (om du vil – det kan bli kaldt) 

 Strømper, sokker og undertøy (til 5 dager)  

 Badetøy 

 Håndkle 

 Toalettsaker  

 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) 

 Solkrem 

 Solbriller  

 5 klesklyper 

 Litt penger (norske er greit) 

 Kompass (de som har) 

 Leirbålskappe (om du har) 

 Skrivesaker/penn 

 Speidersangbok (de som har)  

 Nytestamente/bibel (om du har) 

 Kamera (Om du vil) 

 Fiskeutstyr (om du vil, men en fiskestang kan fort knekke i kanoene) 

 

Mobilen kan gjerne være igjen hjemme. Den skal uansett ikke brukes til spilling o.l. på leir, det er 

ikke Wifi og det er dyrt å surfe fra Sverige. Vi kan ikke lade underveis. Lederne har mobil og kan 

kontaktes om det er noe viktig. 

 

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

 


