
1. Bodø skal til  



Ledere 

Beate 

Torill 

Karin 

Øyvind Are 



Forhåndsoppgaver 

• Imponerende forberedelser 
Med landsleiren ønsker vi å sette fokus på det vi driver 
med som speidere – og det vi er gode på.  

• Målet er at alle bruker mye tid i forkant på å forsterke 
og utvide sine kunnskaper og ferdigheter innenfor det 
vi kan kalle klassisk speiding.  

• Forhåndsoppgaver skal hjelpe oss på veien! Alle 
oppgavene er patruljeoppgaver. Det forventes at 
patruljene jobber sammen for å nå målene. Hvordan 
skal leiren bli ganske imponerende? Jo, det krever at 
dere er godt forberedt! 



Haik 

• På leiren skal alle ut på haik. For at dere skal være godt forberedt til 
dette skal alle ha vært på haik før dere kommer på leiren.  
 

• Oppgave: 

-       Gjennomføre en patruljehaik 
-       Ta ”jeg er beredt”-merket 
 

• Vi har siden i høst gitt patruljene mulighet til å gjennomføre 
patruljehaik 2 ganger.  
 

• Alle som skal på landsleir har ikke vært på patruljehaik. Det er en 
erfaring som bør være på plass før vi drar.  



Mat - Det norske speidermåltid 

Oppgave: 

• Lag et måltid som kan lages 
på leir eller tur, der det blir 
lagt vekt på råvarene som 
brukes og gjerne noe som 
representerer ditt lokalmiljø. 

 
 
 
 



Miljø 

• Vi speidere vil være grønne - det vil si vi vil ta 
vare på naturen. Dette er også viktig på leir, 
hvor vi kommer i nærkontakt med den.  

• Oppgave:  

-       Lag et miljøløfte som 
skal holdes under leiren 



Troppspresentasjon 

Oppgave: 

• Lag en troppspresentasjon, som 
inkluderer haiken dere var på, 
måltidet dere laget og løfte dere har 
for leiren.  

• Presentasjonen skal være på både 
norsk og engelsk. 
 

 



Gruppebidrag (troppsoppgave) 

• Under forrige landsleir, Utopia i 2009, ble det 
framvist en ganske imponerende samling av 
aktiviteter fra gruppene, som ble gjennomført for 
speidere fra andre grupper. På denne måten fikk 
man utnyttet speidergruppenes ulike ressurser på 
en ganske imponerende måte. Opplegget ble kalt 
"gruppebidraget" og vi ønsker å videreføre dette 
på Stavanger 2013. Det blir avsatt en dag (to 
økter á to timer) til gruppebidraget i løpet av 
leiren. 



Vi reiser 

Oppmøte Bodø Flyplass fredag 5 juli kl 11.00 
Flyet går fra Bodø SK4111 kl 12.35 

Mellomlander i Oslo reiser med SK4031 kl 15.15 

Fremme på Sola flyplass kl 16.05 

 

Søndag 14. juli oppmøte Sola lufthavn kl 14.00. 
Flyet går fra Stavanger SK4026 kl 15.30 

Mellomlander i Oslo reiser med SK4122 kl 17.15. 

Fremme på Bodø flyplass kl 18.40 

 

Reiseledere på fly vil være Torill, Peer-Johan, Beate og Are.  



Her skal leiren ligge 



Haik 

• Haiken er vår viktigste arena for bruk av 
patruljesystemet, speiderferdigheter, 
selvstendighet og ansvar.  

 

• Alle speiderne skal dra på 
overnattingshaik sammen med patruljen 
i løpet av landsleiren. 

 



Preikestolen 

• Fjellformasjonen Preikestolen rager 604 
m over Lysefjorden, og er en av landets 
mest besøkte attraksjoner. Dette er en 
flott fottur, som blir et spesielt 
speiderturminne. 

 

• Alle deltakere fra 1. Bodø er påmeldt tur 
til Preikestolen. 
 



Inndeling av leiren 



Imponer med god leirmat! 

• Måltidet er viktig på leir. Aktive speidere 
trenger gode og regelmessige måltid, og 
måltidet i seg selv er en viktig ramme for gode 
speideropplevelser og felleskap.  

• Matlaging er viktig for å trene 
speiderferdigheter og samarbeid.  

• På landsleiren vil vi være spesielt opptatt av 
god mat og måltidet som sosial ramme. 

 



Oppbevaring av mat 

• Ingen kjøleskap på leir! 

• Oppbevaring av mat – groper under bakken. 

• Trenger 1 kjølebag pr. patrulje for å sette i 
gropen for oppbevaring av mat. Sendes med 
container. 



Hva forventes av speiderne 

• Bære egen sekk med eget utstyr 

• Hygiene 

– Personlig  

– Matlaging 

• Lage mat i patruljen 

– Skrelle og kutte grønnsaker 

– Skjære i fisk og kjøtt 

– Vaske opp i VARMT vann 



Container 

• Fellesutstyr fraktes til Fauske for pakking i 
container uke 24. 

• Nytt foreldremøte 5. juni kl 18.00. Pakking av 
fellesutstyr som skal være med til leiren. 

• Levering av personlig utstyr som kan legges i 
container. 

• Hvem kan være med å kjøre til Fauske med 
utstyr? 



Tekniske duppeditter 

• Tas med på eget ansvar, gjelder også 
mobiltelefoner. 

• Mye støy på leir – bruk høretelefoner om du 
vil høre musikk. 

• 1. Bodø speidergruppe eller Norges 
speiderforbund erstatter IKKE duppeditter 
som blir ødelagt eller stjålet under landsleiren.  

 



Bruk av mobiltelefon 

• All kontakt med speiderne skal 
foregå via hjemmeleder. 
– Opplysning om hjemmeleder gis før vi reiser. 

– Kan være deg, hvis du har mulighet. 

 

• Eventuelt via troppsleder. 
 

 



Økonomi 



Pris 
• Kontingent på landsleir: kr. 2750  
• Husstandsrabatt: 50 % fra og med 3. deltaker i husstanden.  
• For ledere i tropp, stab og for rovere med stabsoppgaver: 25 % rabatt 

 
• Dekker: 

– En uke med gode leiropplevelser 
– Tur til spektakulære Preikestolen 
– God mat av ferske, kortreiste råvarer 
– Et spennende kulturprogram som gir energi 
– Store show på hovedscenen 
– Det meste gruppene trenger av rajer 
– Leiravis 
– Shuttlebuss til parkeringsplass 
– Gratis, trådløst nett 
– Ladestasjoner for mobil m.m. 
– Minnepakke 

 



Reise 

• Forbundet ¤”&%#%& 

– Men de innså feilen, vi kan søke frifondstøtte  

 

• SAS: 2755,- 

 

  



Samlet 

• 2750 + 2755 = 5505 
 

• Sum loddsalg trekkes av 

 

• Eks: Y har solgt lodd for 2000 kroner 
– 5505 – 2000= 3505,- 

 

• Total kostnad for alle som reiser kr. 127 933 



Innbetaling 

• Speidergruppa kan ikke legge ut både reise og 
opphold.  

• Primær frist for innbetaling av kroner 3000: 
14.05.2013 

– Hvis dette er vanskelig – ta kontakt så avtaler vi. 

– Karin vil sende ut kontonummer  

• Rest vil forfalle 15.06.2013 

– Da har vi antakelig også peiling på frifond. 



Sparing/innsamlet 

• ”Kontoer” for hver enkelt speider 

 

 

• Loddsalg – trekning 6. mai. 

 

• E-post angående flaskeinnsamling – forsalg fra 
foreldrepatruljen 



EVENTUELT 

Beate ønsker å snakke om….. 

 

Are ønsker å fortelle om….. 

 

 


