
Landsleir 2017 - Bodø 
Nord 2017 - Antakelig 30 juni-9 juli 

Informasjon og Påmelding (NB! Påmelding innen 3 januar) 
 

Det er et halvt år til leir, årets høydepunkt for speiderne.  

 

I år har vi valgt å melde oss på landsleiren til NSF (Norges Speiderforbund), 1-8 juli, der vi 

regner med det kommer 5-8000 speidere fra hele landet (og utlandet). Leiren blir i Bodø, kun 

ca 3km fra sentrum/jernbane/flyplass. Det er antakelig eneste gang vi reiser på leir til Nord-

Norge, med middnattsol og døgnåpen leir  Vi regner med å bli en tropp på rundt 50 

speidere fra Kolsås, og håper alle vandrene og roverne vil være med. 

 

Det er mye informasjon om leiren på nettsidene til leiren http://nord2017.no/ 

 
 

 
 

 

 

Praktiske opplysninger: 

Tid/sted: selve leiren er lørdag 1 juli-lørdag 8 juli.   

 Vi må regne med å dra opp tidligere, og komme hjem senere, det er langt til Bodø og 

mange som vil opp og ned samtidig. 

 

Transport: Vi satser på å ta fly opp og tog tilbake. Da sparer vi både penger og miljø i 

forhold til fly begge veier. 

 

Avreise: Vi regner med å ta fly opp fredag 30 juni eller lørdag 1 juli (i verste fall torsdag 29 

juni, men vi satser på å unngå det). Vi kan ønske tidspunkt, men vet ikke om vi får det 

vi ønsker. 

 

Tilbake: Vi håper å få tatt tog ned, avreise lørdag kveld, ankomst Oslo søndag 9 juli 

ettermiddag (ca kl 15). 

 

Alder: Alle vandrere og rovere (ferdig med 5. klasse og oppover).  

 

http://nord2017.no/


Pris: ca Kr. 3000,- (Kolsås sponser nesten 2000,- per person)  

Dersom noen ikke skal ha felles fly opp, trekker vi fra 1000,-.  

Dersom noen ikke skal ha felles tog ned, trekker vi fra 500,-. 

 

Betaling: delbetaing, kr. 1000,- betales til Kolsås KFUK/M konto 9235 28 07062 samtidig 

med påmelding (innen 3 januar). Resten av beløpet betales senere.  

 

Påmelding: Påmelding til Sverre, innen tirsdag 3 januar. - på mail (sverre.alvik@dnvgl.com). 

Det er meget viktig at vi holder denne fristen, da vi må bestille togbiletter 5 januar. 

Dersom det er helt umulig å gi en bindende påmelding inn 3 januar, ønsker jeg beskjed 

om dette. 

 Ved påmelding må jeg ha tydelig beskjed om speiderne skal være med på 

fellestransport opp og/eller ned. 

Ved påmelding ønskes også opplysninger om allergier eller andre spesielle forhold.  

 

Foreldre og familie: Vi regner med at det er en del som ønsker å kombinere en leir i Nord-

Norge med familieferie. Det er hyggelig om foreldre og søsken også vil være med litt 

på leiren (eller hele leiren ). Det er gode muligheter for overnatting på 

leiren/familieleiren, se informasjon på http://nord2017.no/. 

Dersom noen foreldre skal være med på fellestransport opp eller ned, må jeg ha tydlig 

beskjed og påmelding samme frist 3 januar. 

 

Overnatting: I lavvo 

 

Patruljer: Vi satser på å i størst mulig grad bruke de patruljene vi har til haiken. 

 

Pakkeliste: Kommer senere, sammen med detaljerte opplysninger om avreise osv. 

 

Ledere: Sverre og Solveig, Anne Christine og Stein. Forhåpentligvis noen av de litt yngre 

også  
 

 

 

Speiderhilsen Sverre og de andre lederne 

mailto:sverre.alvik@dnvgl.com
http://nord2017.no/

