
 
SMÅSPEIDERLEIR INFO (FLOKKEN)  

 
HVOR:  Nordtangen Speidersenter 
  Horgenmoen 86, 2750 Gran, Hadeland (1 times kjøring) 
NÅR:  Fredag 1. juni (med ankomst 1900) til søndag 3. Juni (ca 1500) 
 
I sommer har småspeiderombudet planlagt en småspeiderleir for alle flokkmedlemmer fra 
3.– 4.klasse i Romerike krets. Det blir konkurranse lørdag, og premieutdeling på søndag. 
Vi håper flest mulig vil være med fra fredag til søndag, og at vi blir mange! 
(Det vil også evt være mulighet for å ankomme på lørdag morgen.) 
Det vil også være tid til frilek, bading, mye deilig mat og vi skal kose oss med leirbål på 
kveldeneJ 
 
Pris: 300kr per speider, dette vil inkludere varm kveldsmat på fredag, frokost, lunsj og 
middag lørdag (grillmat), frokost og lunsj søndag samt saft/vann hele helgen, leie av plass 
og deltakermerke.  

I sekken* 
- Sovepose* og liggeunderlag* - Tøyskift  
- Toalettsaker (det hender speidere pusser tenner) - Dopapir  
- Hodelykt/Lommelykt (!)  - Speiderkniv  
- Kopp og spisesaker  - Speiderskjerf og skjorte  
- Antibac (eller tilsvarende) - Skrivesaker 
- Badehåndkle og badetøy  - Regntøy 
- Gode sko*/støvler  - Drikkeflaske 
- Kosedyr er 100% lov å ha medJ 
 
*Disse tingen, m.m., vil være mulig å låne gratis i BUA, Årnes (https://www.bua.io/bua-nes ) 
 
På grunn av allergier hos enkelte oppfordrer vi sterkt til å ikke ha med matvarer som  
inneholder nøtter eller spor av nøtter! 
 
Siste speidermøte før småspeiderleiren, onsdag 30 mai, så vil temaet være å lære flokken 
hvordan man pakker en sekk. Vi tar utgangspunkt i at ALLE tar med seg alt som skal være 
med på småspeiderleiren slik at vi slår 2 fluer i 1 smekk og pakker ferdig sekken. Vi vil da 
også ha mulighet til å avdekke evt feil/mangler i utstyret slik at speiderne vil ha 2 dager på 
seg til å ordne opp i dette før vi drar. 
 
NB! Vi trenger også noen foreldre til å være med og hjelp til på postene, 
badevakt/frilek, måltidene samt kjøring. 
 
 
Med speiderhilsen 
Lederne i Flokken 
 
Fredrik:  402 13 680   fredrik.rossow@gmail.com  
Terje:  923 41 128 tnuis@hotmail.com 
 
Påmelding på nett innen 9. mai (se mail, facebook og nettsiden vår) J  
 


