Info 4 – Kretsleir 2011
“Camp in Camp” for World Scout Jamboree Sweden
Dato: 19. april 2011

NÅ BEGYNNER DET Å NÆRME SEG !!
Programaktiviteter
Fra ankomst fredag kveld til søndag lunsj vil tida gå med til å bygge leiren og bli kjent på Sjöröd –
og selvfølgelig delta på åpningsleirbålet på lørdag kveld. De første gjestene fra verdensjamboreen
kommer til lunsj på søndag og skal besøke oss et helt døgn – før neste ladning med WSJ-speidere
dukker opp mandag til lunsj. Hver stortropp får seks WSJ-patruljer å bli kjent med og som vil være
sammen med våre speiderpatruljer på aktivitetene. Ettermiddagsøktene er tre timer lange på søndag,
mandag og tirsdag og består av pionerarbeid, vannaktiviteter og en ”haik” – en tur i naturskjønne
Österlen – slik at de norske patruljene får ulike aktiviteter hver dag.
Det er satt av god tid til middag og leirbål i stortroppene disse dagene. På de kortere formiddagsøktene mandag, tirsdag og onsdag skal patruljene velge blant et bredt spekter av morsomme
aktiviteter fra Sjöröds meny. Valg av aktiviteter skjer første dag på leiren etter en meny, så stortroppene må ha seks patruljer til sammen, og hver norsk patrulje vil gå sammen med en WSJpatrulje.
Onsdag ettermiddag vil vi feire 100 år med speiding i Norge. Torsdag går hele dagen med til besøk
på verdensjamboreen, til langt på kveld/natt. Fredagen vil vi derfor ha en rolig formiddag, kanskje en
landskamp mot svenskene på Sjöröd – og avslutningsleirbål om kvelden!
Forberedelser før leiren:
Ta med flytevest, de som har – godt merket med navn og adresse
Øv på kryss- og vinkelsurring – det er lurt å kunne
Kartlesing og kompassbruk vil nok komme til nytte
God speiderunderholdning med rop og leirbålsanger er lurt å øve på

Stortropper
Vi har inndelt alle grupper i underleir med tre stortropper, og hver av disse stortroppene har ca 50
speidere hver. Fordelingen ligger også vedlagt Info 4. Det er ikke like mange i hver underleir eller
hver stortropp.

Forpleining/mat
Dersom din gruppe har leirdeltagere med spesielle krav til diett må vi få vite det innen 15. mai.
Skriv en e-post til grenland@scout.no og angi gruppe, deltagernavn, fødselsdato og hva slags
diett/allergi vi må ta hensyn til.
Sjöröd Leirsted vil ha åpen kiosk noen få timer hver dag, så det blir mulighet for å kjøpe snop og
godterier ☺
Men, kiosken veksler norske kroner lik svenske kroner. Derfor vil det lønne seg veksle til seg
svenske kroner og ta de med.

Websider: Mer om vårt leirområdet på www.sjorod.se Verdensjamboreen: www.worldscoutjamboree.se

Helse / Hygiene
Som vedlegg til Info 4 legger et helseskjema. Det må fylles ut av hver enkelt leirdeltager før ankomst
til leiren. Det oppbevares hos gruppeleder og må leveres ved sykdom og skade.

Teltkrav
Alle stortroppene må ha med ti telt med minimum plass til 60 speidere. Vi må ta hensyn til at
patruljer må deles i gutter og jenter ved overnatting.

Brannberedskap.
Hver stortropp må ha minst ett pulverbrannslukningsapparat og en brannfilt.

Propan/gass
Hver gruppe som har med propan/gass flaske til bruk enten i matlaging, kjøling, varme MÅ ha et
ekstra pulverapparat per gassbeholder. Ekstra gassbeholdere utover den/de som er i bruk skal
oppbevares i felles rom hos leirstaben på Sjöröd.
Pass på å sjekke alle slanger og koblinger, det må kun være godkjente slanger og koblinger.

Leir T-skjorter
Vår egen t-skjorte er inkludert i leirkontingenten og vi trenger derfor oversikt over størrelsen din
gruppe ønsker. Kan dere sende e-post til grenland@scout.no med en oversikt over hvor mange tskjorter dere ønsker i størrelsene xs, s, m ,l, xl og xxl. Husk å angi gruppenavn.

Busstransport
Kan dere sende en liste over antall leirdeltagere som skal være med på kretsens fellestransport med
buss på e-post grenland@scout.no. Vi trenger antall ledere og antall speidere per gruppe.
Vi forsøker å sette opp buss fra Tangen(Kragerø), Moheim og Skien. Dette avgjøres endelig når
antallet passasjerer er klart.

Kildesortering
Alle Grenlands arrangementer skal være med kildesortering, også dette.

Rajer
To stk tre meters rajer per leirdeltagerdeltager er inkludert i kontingenten.
Det høres kanskje lite ut, men ca 100 rajer per stortropp gir mange muligheter for pionering.
Ønsker dere å ha med egne rajer må de være barket, og dere må selv sørge for transport.

Påmeldingsfrist
Absolutt siste påmeldingsfrist er 30. april.

Fakturering
Faktura for deltagelse og transport, for de det gjelder, blir sendt til gruppene tidlig i mai.

Med speiderhilsen

Kretsleirkomiteen
Reidulf Tangen
Leirsjef Camp in Camp kretsleir 2011.
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