
SMÅSPEIDERLEIR 2017 
 
Tid:   Fredag 9. juni til søndag 11. juni  

 
Sted:   Ranebo, Tanum, Sverige 

Vi kommer til å kjøre tre busser fra Fredrikstad. Oppmøte tiden er kl 
17:00. Oppmøtested blir bestemt i det vi vet hvilke grupper som skal 
kjøre samlet til Tanum. 

 
Kretsleir: Dette er en felles leir for småspeiderne i Fredrikstad krets.   

På leiren blir det mange forskjellige aktiviteter, leirbål og mye annet.   

 
Leirkontingent: Kr. 400,-  dekker alle leiraktiviteter og mat (om du har allergier må du    
                                gi beskjed om det i forkant) 

Betales til kto nr 1000.66.99990 eller Vipps til 4114 1780 
(husk å oppgi navn på speider og speidergruppe)    
 

Mat:   Lederne har med mat og drikke for hele leiren.   
  
Utstyr: Du trenger utstyr for å ligge ute i telt (se pakkeliste). 

         
Påmelding:  Frist for påmelding er torsdag 25. mai til Fredrik (mail: 

fjensen91@gmail.com eller tlf: 99397119) 
 
 

 

 
 

mailto:fjensen91@gmail.com


PAKKELISTE 
 

Her er et forslag til hva speiderne bør ha med seg.  
Det er fint om speiderne selv er med og pakker sekken, slik at de vet hva som er med, og 
hvor i sekken det ligger. Et tips er å pakke sakene ned i plastposer som igjen legges i 
sekken. Da er det lettere å holde orden og det holder seg tørr! 
 
Det er lurt å merke speidernes eiendeler med navn!! 
 
 

KLÆR UTSTYR  

Speiderskjerf og skjorte Kopp, bestikk (kniv, skje, gaffel) 

Langbukse To tallerkener (papp/plast) 

Genser Toalettsaker 

Vindtett jakke Lite håndkle 

Joggedress el.  Sovepose 

Tykk genser Liggeunderlag 

Regntøy Pute og kosedyr? 

Gummistøvler Lommelykt (om du har - til bruk i teltet) 

Joggesko (ha på dersom pent vær) Speiderkniv 

Undertøysskift Myggstift el 

Ekstra sokker Vannflaske / drikkeflaske 

Shorts Solkrem 

T-skjorte Godteri for ca. kr. 50,- og drikke leirbål 

Badetøy og håndkle dersom du er en 
viking.  

Obs – iPad, mobil, DS, og andre 
elektroniske duppeditter lar du ligge 
igjen hjemme 

 Ta gjerne med et enkelt kamera 

 
 

LEIRPROGRAM 
 
Det kan bli mindre endringer i tidspunktene. 
 
Fredag  
Oppmøte     17.00 
Rigge leir, slå opp telt osv.  fram til 19.30 
Kveldsmat     19.30 – 20.00 
Fritid      20.00 – 21.00 
Kort leirbål     21.00 
Ro      22.00 
 
 
Lørdag  
Revelje     08.15 
Frokost     08.30 -  09.00 
Flaggheising    09.30 
ØKT I      10.00 – 12.00 
Fritid      12.00 – 12.30 
Lunsj      12.30 – 13.15 
ØKT II      13.30 – 15.30 
Fruktstund     15.30 – 16.00 
Fritid      16.00 – 17.00 



Kveldsmat     17.00 – 18.00 
Fritid, forberedelser til leirbål  18.00 – 20.00 
Leirbål     20.00 – 21.00 
Fritid, tannpuss, legging   21.00 – 21.30 
Ro      22.00 
Ledermøte      22.30 
 
 
Søndag  
Revelje     08.15 
Frokost     08.30 -  09.00  
Flaggheising + ”Scouts Own”  09.30 
SKATTEJAKT    10.00 – 12.00 
Fritid      12.00 – 12.30 
Lunsj      12.30 – 13.15 
Avslutningsseremoni   13.30 
Hjemreise      14.00 
 

 

 
MENY  
 

 

Fredag: 
Middag:    Pølser/hamburgere/salat 
 
Lørdag:  
Frokost:    Brødmat 
Lunsj:   Brødmat 
    Frukt 
Middag:                             Kylling i pitabrød/salat  
 
Søndag: 
 
Frokost:   Brødmat 
Lunsj:   Brødmat, ev. rester av pølser/hamburgere/salat 
 
 
Vi gleder oss til en hyggelig og spennende helg! 
 

 
 


