
Nordtangen  
 

Retningslinjer og nyttig informasjon  

til deg som skal bruke stedet.  
 

Aske Tas ut av ovnene ved ankomst. Bruk askedunk som står ved søppeldunkene ute. 

Bilkjøring/ 

parkering 

Nordtangen er bilfritt område. Parkering skjer på parkeringsplassen ved gamle Rv 
4. Nødvendig kjøring for transport av utstyr kan skje på grusvei opptil hovedhus. 

Absolutt ingen kjøring eller parkering på gressmark er tillatt.  

Brannvern 

Branninstruks gjennomgås på første fellessamling tidlig under oppholdet. 
Instruksen henger på tavla ved inngang til peisestua.  
 

Forebyggende: 
Gå aldri fra levende lys.  
I peisen skal det kun være et lite hyggebål.  
Utgangsdørene må ikke sperres – disse er også nødutganger.  
Madrasser skal ikke flyttes. Det enkelte soverom er godkjent for et visst antall 
personer.  
Gjennomgå ansvarsfordeling. Hvem teller opp på samlingsplassen ved kapellet, 
hvem varsler brannvesenet og hvem starter arbeidet med å slukke.  
Gjør dere kjent med hvor dere finner brannslukningsapparater og hvor 
nødutgangene er. 
 
Røyking er ikke tillatt innendørs og heller ikke rett ved husene. Sneiper skal 
fjernes – behandles som brannfarlig avfall.   

Bålbrenning 

Skal begrenses til faste bålplasser ved vannet. Det skal ikke lages småbål på 
berget, heller ikke ved primitiv matlaging. Når det ikke ligger snø skal det alltid stå 
to fylte vannbøtter ved bålet.  Har dere leid Nordtangen til leir har dere fått egen 
informasjon. Ved fra vedskjulet skal ikke brukes til bålbrenning ute, det ligger mye 
brennbart i skogen som kan brukes.   

Do 
Er utedoene brukt skal de klores før avreise. Utstyr finnes i Bu 1. Doruller ligger på 
toalettene inne.  

Dyner 
Nordtangen har noen dyner (ca. 6) til utlån. Disse ligger i overskap, hvit skap i 
gangen inn mot foredragssalen. Hvis dere vil låne disse, husk 
lakenpose/sengetøy. Dynene legges på plass etter bruk.  

Fiske 

Det er vasspest i Jarenvatnet. Fiskeutstyr må derfor renses/desinfiseres etter 
bruk. Fiske i Jarenvatnet, forutsetter at alle over 16 år løser fiskekort. Medlemmer 
i Norges KFUK-KFUM-speidere, uansett alder, fisker gratis. Gjedde over 70 cm 
skal settes tilbake i vannet. Garnfiske krever egen skriftlig tillatelse fra grunneier 
(Norges KFUK-KFUM-speidere). Grunnet beskjeden krepsebestand gis ikke 
tillatelse til krepsing.  

Flagg 
Ligger på hylla i gangen. Husk å ta flagget inn før avreise. Legg det på hylla i 
gangen, eller heng det på vaskerommet ved Orion (2. etasje) hvis det er vått. 

Førstehjelps-

utstyr 

På Dragen står båre. I hovedhus og Gamlestua er det enkelt førstehjelpsutstyr. Vi 
anbefaler å ta med eget førstehjelpsutstyr.  

Kano 

Nordtangen har kanoer som kan leies til bruk i Jarenvatnet. Gjør avtale om dette 
med KM-speidernes kontor. Da får dere med egen nøkkel til kanoene.  Årer og 
vester finnes i Bu 1 og kanoene ligger i båthuset. Alle skal bruke vest, også 
voksne og ledere. Unngå naturreservatet i hekketiden. Pga vasspesten i 
Jarenvatnet fraråder vi bruk av egne kanoer (de må i såfall desinfiseres før og 
etter bruk).  

Kapellet 
Nøkkel til kapellet henger i nøkkelskapetover inngangen til peisestue. Alterteppe, 
duk og lysestaker er i skapet i gangen mot foredragssalen. Legg alt på plass etter 
bruk. 



 

  

Kluter og 

håndklær 

Kluter og håndklær må dere ha med.  

Naturreservat 

Jarenvatnet naturreservat ble opprettet i 1990. I våtmarksområdene langs 
vannkanten og ute på tangen finnes et rikt artsmangfold. Vis hensyn! Hold god 
avstand til hekkende fugl når dere padler (kikkert anbefales) og unngå ferdsel 
utover tangen på barmark.  

Nøkler 
Hentes på KM-speidernes kontor rett før leiedato. Nøklene leveres til kontoret 
umiddelbart etter turen. Nøkler til kapellet henger i nøkkelskapet over inngangen 
til peisestua. Har dere leid kanoer får dere med egen nøkkel til disse.  

Oppvarming 
Skjer ved elektrisitet og vedfyring. Vis måtehold. I perioden medio oktober – medio 
april skal panelovnene stå på 1 og 10 °C eller på 1 når dere forlater Nordtangen. 
Resten av året skal ovnene være avslått. 

Oppvask 
Må vaskes eller skylles godt for hånd før den kjøres i dampmaskinen.  Nærmere 
instruksjoner finnes ved maskinen. Maskinen tømmes og rengjøres før avreise..   

Parkering 
skjer ved parkeringsplassen ved gamle RV. 4. Nordtangen skal være bilfritt, og vi 
henstiller derfor til at alle kjøretøy settes på parkeringsplassen etter av- og 
pålessing. Det skal aldri kjøres eller parkeres på gresset. 

Peisen har best trekk når det først er varme i vedovnen ved siden av. 

Røyking 

er ikke tillatt innendørs i noen av bygningene på Nordtangen. Røyking skal skje 
utendørs. Vi anbefaler å bruke østsiden av hovedhuset (utgang fra foredragssal 
og doene) som røykeplass. Sneiper skal fjernes – behandles som brannfarlig 
avfall.  

Skriblerier/ 

tagging 

Skriv gjerne en hilsen i gjesteboken. Skriving/tegning på vegger, i senger med 
mer, er selvfølgelig ikke tillatt. Fjerning av dette blir fakturert leietaker. 

Telefon/internett 
Det er ikke internett tilgjengelig på Nordtangen.  Det kan være variasjon i 
dekningen på området.  

Telt Hvis leirplassen skal benyttes, be om egen informasjon.  

Utstyr 
Det er servise og bestikk til ca 40 personer i hovedhuset og til 15 personer i 
Gamlestua. Det er ikke håndklær eller sengetøy tilgjengelig for leietakere. 

Vaktmester 

Nordtangen er et selvbetjent leirsted. Hvis akutte situasjoner oppstår kan 
vaktmester kontaktes.  Hvis vaktmester må tilkalles fordi utstyr er brukt feil eller 
skadet av leietaker kan leietaker bli tilleggsfakturert.  Navn og telefonnummer 
finnes ved trappa ned til toalettene. 

Vann 
Av/på bryter for vannpumpe er på kjøkkenet rett frem når du kommer inn, i enden 
av skaprekken mot spisestua).  

Vasking 

I hovedhuset skal kjøkkengulv vaskes. Øvrige gulv skal feies. Sofabenkene og 
stolene i peisestua støvsuges ved behov. Utstyr finnes på Dragen. I Gamlestua 
skal alle gulv, benker, bord og vasker vaskes. På hemsen skal det feies eller 
støvsuges. Sjekkliste finnes på rapportskjemaet. Bruk sjekklisten som huskeliste 
når dere fordeler ryddeoppgaver.  

Ved 
er i vedbua. Sørg for at det er ved, også opptenningsved i alle vedkurvene ved 
avreise. Oppkappet og stablet ved er kun til innendørs bruk og skal ikke brukes til 
leirbål eller primitiv matlaging utendørs.   

 


