
 
 
 
 
 

Informasjon til speidere og foreldre 
 
 
Nå er det snart avreise og sommerens høydepunkt - Agenda Fredrikstad 2021! 
Dette blir det siste informasjonsskrivet om leiren, men dersom dere ønsker å spørre om noe 
vedrørende pakking e.l som dere ikke finner her, ta kontakt med Anders på tlf 90111117 
eller per e-post til: abg@bright.no. Dere finner også en del informasjon om program og 
lignende på leirens hjemmeside www.agendafredrikstad.no 
 
Årets leir arrangeres på Tredalen på Spjærøy, Hvaler. Her får ca. 200 speidere og ledere fra 
Fredrikstad oppleve tradisjonelle speideraktiviteter, leirliv, vannaktiviteter med mer. 
Speiderne skal på haik, ut i båt og de får prøve seg på engasjerende og utforskende 
aktiviteter.  
 
Smittevern 
Vi har jobbet sammen med Norges Speiderforbund, personer med kompetanse på sikkerhet, 
beredskap og helse for å lage en trygg og morsom leir for speiderne. Leiren har hatt 

dialog med kommunelegen underveis i planleggingsfasen.  
 

I henhold til nasjonale råd fra FHI skal sommerleirer for barn i hovedsak ikke 

regnes som arrangementer, men som fritidsaktiviteter. Leirene bør begrenses til 

ca 200 deltakere organisert i grupper på ca. 20 speidere. Dette er rammen for 

vår leir. Aktiviteter, matlaging og soving foregår sammen med speidergruppa 

som sammen utgjør en “kohort”.  

 

For speiderne er det viktigste å tenke på: 

● Vask hender ofte 

● Hold avstand, begrens kontakt med speidere fra andre grupper. 

● Gi beskjed til nærmeste leder hvis du føler deg syk. 

 

For foreldrene er det viktigste å tenke på: 

● Dersom speideren eller noen i familien/omgangskretsen er syke i forkant 

av leiren kan dessverre ikke speideren delta på leiren, før covid-smitte er 

helt utelukket gjennom negativ test. 

● Det er IKKE anledning for foreldre, besteforeldre eller andre å besøke 

speiderne i løpet av leiren. Vi er helt avhengige av å begrense kontakten 

med utenforstående så mye som mulig. Dersom noe må leveres i løpet av 

leiruken skal dette avtales med troppsleder som møter utenfor leiren.  

https://www.agendafredrikstad.no/


● Dersom en speider blir syk eller må settes i karantene vil vi be foreldrene 

om å hente vedkommende. Viktig derfor at dere er tilgjengelige og at 

troppsleder har oppdatert kontaktinfo.  

 
Betaling 
Husk betaling før 14. juni. Se egen sak på www.gressvikspeiderne.net 

 
Avreise 
I år er det lagt opp til at foreldrene kjører til leiren. Vi møtes lørdag 19. juni kl. 10:00. Alle 

deltakere og personlig bagasje skal settes av ved den gamle kiosken oppe ved hovedveien. 
Alle deltakere går fra den gamle kiosken og ned til Tredalen til fots. Alle tilstreber å bære 
med seg sin personlige bagasje. 

 
Henting 
Henting skjer på samme sted fredag 25. ca. kl. 10:00. 
 
Penger 
Leiren har egen kiosk som selger is, brus og godteri. I kiosken vil det være mulig å bruke både 
kort, vipps og kontant. Vi anbefaler kr 500,- til kr 600,- i lommepenger (helst ikke store 
sedler). Vi ønsker at alle som har mulighet benytter vipps eller kort pga smittevern.  
 
 
Mobiltelefon 
Det er ikke ønskelig at speiderne har med mobiltelefon på leiren. Det er ikke noe forbud, 
men vi vil ikke være behjelpelige med opplading av disse, rett og slett for å redusere bruken. 
Dersom det skulle være behov for å gi en viktig beskjed, kan dere ringe til  
Anders på mobil nr. 90111117 eller Anne Sofie på mobil 99281069.  
Vi ønsker heller ikke at verdisaker som iPad, Gameboy eller lignende blir med. På leir bytter 
vi  ”snap” og ”insta” med tradisjonell skrævling i teltet! 
 
Helsekort/kontingent NSF 
Helsekortet må leveres til oss senest ved oppmøte. Send det gjerne på forhånd pr. mail til 
Anders på: abg@bright.no.  
Kontingent til Norges Speiderforbund for 2021 må være betalt.  
 
De to nederste punktene (helsekort og kontingent) må være i orden.  
Helsekort har vi av sikkerhetsmessige årsaker, og kontingenten til Speiderforbundet gjør at 
speideren er forsikret under hele leiroppholdet, samt reisen til og fra (ulykkesforsikret).                                          
 
Pakkeliste 
Pakkelisten til leiren står på slutten av dette brevet. Det er viktig at speiderne er med og 
pakker selv slik at de har full kontroll på hvor utstyret ligger. Pakk gjerne i poser så blir det 
oversiktlig å finne det du trenger.  
 
 
Med speiderhilsen 
 
Lederne i Troppen 



Pakkeliste: 
- Sovepose  

- Liggeunderlag 

- Regntøy og gummistøvler 

- Leirbålskappe/pledd 

- Vindjakke/allværsjakke 

- Varmgenser (Ull/fleecegenser) 

- Superundertøy 

- 2 bukser 

- 2 shortser 

- 4 t-skjorter 

- 6 par sokker 

- 6 underbukser 

- Speiderskjorte og skjerf, hvis du har 

- En genser + Gressvikgenser 

- Vanntette joggesko/tursko 

- Badetøy 

- Håndkle 

- Toalettsaker + personlige medisiner + solkrem + myggmiddel 

- Vannflaske 

- Kopp, asjett, bestikk 

- Lommelykt 

- Kniv  

- Skrivesaker 

- Dagstursekk (Vi skal på dagsturer ut av leirområdet) 

- Godt humør 

 

- Alle speiderne skal gå på hike så det er viktig å ha med/pakke i en tursekk, samt ha 

gode tursko. 

 

● Flytevest 

Speiderne må ha med seg flytevest til kanopadling og båtaktivteter. Vesten skal ikke 

være oppblåsbar. Dersom noen ikke har finnes ekstra å låne.  

 

(Frivillig: Det er lov å ha med Hengekøye til bruk under haiken) 


