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LEIRINFORMASJON NR. 1 
 
Dere kan melde dere på allerede nå. Vi har fått påmelding fra noen østlandsgrupper og en 
gruppe fra Finland. Ønsker din gruppe å være med, håper vi på beskjed snarest mulig. Det 
er fortsatt plass til flere. 
 
Med neste leirinformasjonen følger leir-ABC, leder-ABC og beredskapsplan. Her vil dere 
finne alt fra meny til dagsprogrammet slik det foreligger nå. Vi oppfordrer lederne spesielt til å 
lese gjennom leder-ABC og beredskapsplan før avreise. Leir-ABC vil også komme i leirhefte 
som deles til alle deltagerne på leiren. 
 
OPPLYSNINGER OM SPESIELLE BEHOV 
Det er viktig at alle med behov for spesielt kosthold melder fra om dette. Det er spesielt viktig 
at vi vet om dem med cøliaki, laktoseintoleranse, melkeallergi og eggallergi, da disse 
ingrediensene finnes i svært mye mat. Eventuelle vegetarianere må også melde fra på 
forhånd. Under leiren må gruppens leder selv påse at diettmat blir hentet til den det gjelder. 
Behov for spesiell tilrettelegging, rullestolbrukere, hørselshemmede o.a. må det også meldes 
fra om. For de som av spesielle grunner også har behov for å overnatte inne trenger vi en 
tilbakemelding. Meldinger som beskrevet over sendes forbundskontoret innen 31. mai. 
 
PÅMELDINGSFRISTEN er 15. april 
Det er forrtsatt mulig å melde seg på leiren. Det er viktig for oss i planlegningen at vi får ett 
riktigst mulig antall deltakere innen 15. april. Dette for å kunne bestille riktig mengde mat og 
utstyr.Men det er fortsatt mulig å justere antallet om det ikke dreier seg om det store antallet 
helt fram til innsjekking. Endringer som beskrevet over sendes forbundskontoret på e-post:  
post@kmspeider.no  

 
FORUTSETNINGER FOR GJENNOMFØRING AV LEIREN 
Målsetningen før denne leiren har vært å legge noe ansvar for aktivitet over på de 
deltagende grupper. Dette betyr at grupper/ledere må regne med å få fordelt ansvar for både 
ulike aktiviteter og leirbål. Dette kan bety ansvar for planlegging og gjennomføring av 
aktivitet/leirbål. Har din gruppe ide til god aktivitet, innslag på et leirbål eller forslag på 
leirbålsjef så meld fra til leirledelsen snarest mulig.  
 
Grupper/ledere må også bidra for gjennomføring av haiken, tirsdag til onsdag. Når det 
gjelder ulike vaktordninger fordeles dette på deltagende rovere/ledere og administreres av 
staben. 
 
NØDTELEFON 
Nordtangen vil i leiruka ha telefon (41 41 51 00) som kan benyttes i nødsfall for å nå 
ledere/speidere. 
 
 
 
Da gleder vi oss til å møte dere på Nordtangen til åpen leir 27. juni – 04. juli 2015 
 
 

Velkommen på leir! 
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