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Hilsen fra 
leirsjefen

Ganske imponerende!
Under landsleiren Stavanger 2013 skulle vi vise oss selv og omverdenen at det vi 
speidere driver med er ganske imponerende.  Å overnatte ute, bygge store byggverk 
med tau, stole på patruljen vår, og klare oss selv uten voksne. 

I løpet av en sommeruke i Stavanger dro mer enn 1 000 patruljer på overnattingshaik 
og over 8 000 speidere nådde Preikestolen.  Stavanger by, familiene der hjemme og 
journalister i aviser, tv og radio landet over lot seg begeistre og imponere over oss. 

Leiropplevelsen ble skapt av 10 000 deltakere som med humør og entusiasme gikk inn 
for å imponere seg selv og hverandre.  Sammen laget vi minner som vi vil ha med oss i 
lang tid fremover. 

Takk for en uforglemmelig leir!

Speiderhilsen 
Ingrid Nordbø
Leirsjef

F:KH
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Bilder fra deltakere

Vi ba folk om å sende 
inn bilder fra leiren 
som vi kunne ha med 
i en ny musikkvideo til 
leirsangen. Her ser du 
flere av de  vi fikk inn. 
Mange gode minner!
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• Forberedelser

Arbeiderne

F:KH

F:KH

F:KH F:KH
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• Forberedelser

I to uker før leiren 
arbeidet både norske 
og utenlandske 
speidere med å gjøre 
klart leirområdet. Det 
ble lange dager med 
bygging, veilegging, 
oppmåling og skilting, 
men også tid til lek og 
moro med nye venner. 

F:KH F:KH

F:KH

F:KH
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• Forberedelser

DELTIDSSTAB: For første gang deltok alle rovere som deltidsstab under leiren. Her 
får noen prøve seg som ordensvakt på leirområdet.

F:WJ

F:CFS
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• Forberedelser

En leir er et eget lite 
samfunn med mange 
oppgaver som må 
gjøres. Under leiren 
sørget over 1000 
rovere og ledere for 
at leiren gikk rundt. 
Dovask, leirmagasin 
og matlaging var blant 
oppgavene.F:KH

F:KH

F:KH

F:WJ
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• Speiderne kommer

Endelig kom dagen vi hadde ventet på! 

Fredag 5. juli startet det store innrykket, og leirområdet ble fylt av speidere fra 
sør, nord, øst og vest, fra Norge, andre deler av Europa, fra Asia, Afrika, Amerika 
og Australia. 

De fleste norske speiderne ankom leiren i buss sammen med andre speidere fra 
kretsen sin. Fly, båt, tog og bil var andre framkomstmidler til leiren. En armada av 
sjøspeidere kom  sjøveien til leiren i seilskutene sine, mens spreke speidere fra 
Østlandet syklet hele veien til leiren. 

Noen hadde kortere vei enn andre. Madlaspeiderne kunne gå hjemmefra og bort 
til leirområdet. 

F:JG

Speiderne kommer
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• Speiderne kommer

INNRYKK: Fredag 5. juli kunne forventningsfulle 
speidere fra hele verden endelig flytte inn på jordene 
på Madla.

F:KJ

F:KJ

F:KJ

F:KJ

F:S2013 F:S2013

F:LEH
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• Speiderne kommer

En armada av 
sjøspeiderskuter 
ankom Stavanger 
2013 samlet dagen 
før åpningsleirbålet.  
Armadaen startet fra 
Langesund  27. juni, 
og skutene seilte inn i 
Vågen i Stavanger 5. juli. 

SPEIDING TIL SJØS:  Skutene Havbraatt, Pontus, 
Nilsen og Gyda på vei inn til Stavanger. 

F:CFS F:CFS

F:CFS

F:CFS

F:CFS

F:CFS
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• Speiderne kommer

F:CD

F:KJ F:CBS

F:CFS

F:S2013
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• Åpningsleirbålet

Så var leiren endelig i gang! Nico & Vinz (som da kalte seg Envy), startet showet og 
fikk opp tempoet både på og foran scenen. 

Showet ble bundet sammen ved at fem gjenstander, som representerte de fire 
Punktene og Roverleiren kom frem til leiren etter en lengre reise rundt om i 
landet.

Etter at åpningsleirbålet var tent og leiren hadde blitt offisielt åpnet, kunne endelig 
Hanne Sørvaag komme på scenen og synge leirsangen foran 10.000 speidere. Med 
seg på scenen hadde hun også et kor av speidere fra hele landet. 

Mange naboer og folk fra Stavanger hadde også tatt turen til leiren for å oppleve 
åpningsleirbålet sammen med oss. 

F:CFS

Åpningsleirbålet
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• Åpningsleirbålet

LEIREN ER ÅPNET: Åpningsleirbålet med det store 
tårnet i bakgrunnen. 

F:CFS

F:CFS

F:KJ
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• Åpningsleirbålet

VI ER I GANG:  Hele åpningsshowet ble filmet og 
sendt direkte på storskjerm.

F:CFS

F:CFS

F:KJ F:AV

F:AV

F:KH

F:WJ
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• Åpningsleirbålet

F:CFS

F:CFSF:CFS

F:IAH

F:AVF:IAH





I studio med 
Hanne Sørvaag

Tekst: Bendik Fjeldstad | Foto: Carl-Frederic Salicath
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• Impress Magazine - Leirsangen

Speidere fra hele Norge hadde tatt turen 
til Oslo for å spille inn landsleirsangen 
sammen med Hanne Sørvaag i Kitchen 
Studios. Johannes Bøckmann (12 år) 
fra Tromsøya speidergruppe i Tromsø, 
Mira Eiene Foust (11 år) fra Madlamark 
KFUK-KFUM og Anna Espevold Olsen 
(12 år) fra Madla speidergruppe i 
Stavanger, Ragnhild Kristiansen Dæhlen 
(16 år) fra 1. Biri, Lars Dahlgren (15 år) 
fra Kjølberg speidergruppe i Fredrikstad 
og Signe Eide (16 år) fra 1. Røa i Oslo var 
de seks som var plukket ut til å være 
med på innspillingen.

Tatt godt i mot
I studio ble de tatt godt i mot av en blid 
og gjestmild Hanne Sørvaag. Det var 
også et filmteam fra NRK Super til 
stede som holder på å lage et program 
om Sørvaag. Det lille studioet ble 
dermed raskt fylt opp med fotografer 
og journalister, noe som førte til at 
speiderne virkelig ble stjerner for en 
dag. Speiderne hadde bare så vidt fått 
tid til å se igjennom teksten før de måtte 
inn i studio for å ta hodetelefonene på, 
klare for opptak.

Leirsangen handler om mottoene for leiren i sommer: 
At speidere gjør ting sammen og klarer mer en de tror.

Men det tok ikke lang tid før både tekst 
og melodi var på plass, og speiderne 
fikk ros både fra Sørvaag og tekniker 
Kim Bergseth. Johannes hadde ikke 
hørt sangen før han kom inn i studio, 
men synes det gikk greit å lære seg den. 
- Den var litt vanskelig i begynnelsen, 
men så ble det lettere.
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• Impress Magazine - Leirsangen

Han og de andre mente at sangen var 
veldig bra. - Det var en fengende sang, 
med en bra tekst, den viste godt hva 
leiren handler om, mente Signe. Lars 
var enig. - Jeg likte den veldig godt, og 
jeg likte også godt at den var på engelsk. 
Når den er på engelsk viser den at 
speideren er et felleskap over hele 
verden.

Skryt fra Hanne
Etter omtrent to timer var speiderne 
ferdige med sitt bidrag til sangen, 
og Hanne Sørvaag var imponert over 
resultatet. - De har vært så flinke, det 
var veldig koselig å ha dem på besøk og 
de har blitt skikkelig bra på klapping, 
koring og synging.

Hun gleder seg veldig til hun skal synge 
sangen på åpningsshowet 6. juli.
- Hvis alle er sånn som de her er, gleder 
jeg meg enda mer. For de lærte å 
synge låten raskt og det er jo et veldig 
godt tegn. Så det blir bare strålende, 
skikkelig gøy i sommer.
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• Punkt: Ild

Punkt Ild lå på vestsiden 
av roverleiren, og i 
dette punktet bodde 
speidere fra Sørlandet, 
Østlandet, Vestlandet 
og Trøndelag, i tillegg til 
mange internasjonale 
deltakere. 

GULE SKJERF: Punktfargen til Ild var gul, og de gule 
skjerfene var godt synlige i leiren. 

F:JG

F:KJ

F:KJ

F:WJ
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• Punkt: Ild

F:VSF:KJ

F:KJ

F:KJ

F:KJ
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• Punkt: Ild

NOEN HØYERE?:  En ganske imponerende inngangsportal i Punkt Ild. 

F:CD
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• Punkt: Ild

MATLAGING: Speiderne som bodde i Punkt Ild fikk 
prøve mange aktiviteter der ild er hjelpemiddel.

F:CFS

F:KJ

F:S2013

F:S2013
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• Punkt: Ild

Speiderne i Punkt Ild ble 
naturligvis ekstra gode 
på å arrangere leirbål. 
Mange grupper brukte 
kveldene til å samle seg 
rundt bålet med gitar, 
sang, kaffe og nye og 
gamle speidervenner. 

F:KJ

F:AHK

F:KJ
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• Punkt: Ild

F:KJF:VS

F:VS

F:VS
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• Punkt: Tau

I Punkt Tau bodde 
speidere fra Østlandet, 
Vestlandet og  utlandet. 
Punktskjerfene til Tau 
var rosa, og punktet lå 
på flere store jorder 
som strakte seg fra 
Torget og oppover langs 
Regimentsveien. 

F:KJ

F:S2013
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• Punkt: Tau

IMPONERENDE: En enorm Travel Bug og et vaffeljern 
laget av kumlokk. Speiderne i Tau tenkte stort!

F:KJ

F:KJ

F:CFS

F:CD

F:CDF:AW
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• Punkt: Tau

MANGE MÅTER Å BRUKE TAU PÅ: Mange av aktivitetene i Tau handlet om å bruke 
tau på nye måter, og å imponere med tradisjonelt tauarbeid. 

Punkt Tau sett fra lufta.  
Det var ikke lov å grave 
i bakken i dette punktet, 
siden arkeologer hadde 
gjort historiske funn 
her kort tid før leiren 
startet. Det hindret 
ikke speiderne i å lage 
imponerende byggverk 
på områdene sine. F:KJ

F:KJF:WJ

F:WJ
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• Punkt: Tau

BOLIGBLOKK: 1. Øvsttun fra Hordaland hadde brukt 
300 raier i sin portal, som også var boligblokk.F:AJ

F:AJ

F: S2013

F:S2013
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• Punkt: Tau

F:KJ

F:AHK

F:S2013

F:S2013
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• Punkt: Tau

Speiderne i Tau ble 
eksperter på knuter, 
pionering og annet 
tauarbeid  før og under 
leiren. Det var derfor 
mange imponerende 
byggverk å se i punktet.

F:KJ

F:AHK

F:VS
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• Punkt: Lag

I Punkt Lag bodde de 
speiderne som hadde 
kortest vei til leiren, 
nemlig speiderne 
i Vesterlen krets. 
I Lag bodde også 
flere av kretsene fra 
Østlandet, og mange 
internasjonale speidere.                 

F:KJ

F:KJ



35

• Punkt: Lag

GRØNNE SKJERF: Speiderne i Punkt Lag hadde 
grønne punktskjerf.

F:CD

F:KJ

F:KJ

F:KH

F:AHK

F:S2013
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• Punkt: Lag

KREATIVITET: Unge speidere viser fram en smart oppfinnelse de har med seg til 
leiren.

F:S2013
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• Punkt: Lag

SENTRALT: Punkt Lag lå sentralt i leiren, rett  ved det 
store tårnet. Mange bygde høyt på leirområdet også.

F:KJ

F:KJ

F:AHK
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• Punkt: Lag

SAMARBEID: I Punkt Lag handlet flere av aktivitetene 
om samarbeid og lagbygging. 

F:CD

F:CD

F:KJ
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• Punkt: Lag

Speiderne i Punkt Lag 
bodde på historisk 
grunn. Like før leiren 
startet ble det gjort 
arkeologiske funn på 
disse jordene, som viste 
at det hadde bodd folk 
her for mange tusen år 
siden. 

F:CD

F:CBS

F:S2013

F:S2013
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• Punkt: Vann

GANSKE ROSA: Jentene fra 1. Langhus gjorde seg 
bemerka med lavvo som stod i stil med punktfargen. 

F:KJ

F:KJ

F:AHK

F:VS

F:CD
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• Punkt: Vann

Punkt Vann hadde 
vannet som nærmeste 
nabo, og vann var 
også utgangspunktet 
for mange av de 
imponerende 
aktivitetene som ble 
presentert i punktet i 
løpet av leiren.

F:KJ

F:KJ

F:AHK



42

• Punkt: Vann

MARITIM PUNKTKAFÉ:  Poseidon ble en svært populær møteplass under leiren. 
Punktkafeen hadde et maritimt preg, rikholdig meny og mange aktiviteter. 

F:KJF:MHL

F:MHL F:MHL

F:MHL
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• Punkt: Vann

PIONERING: Det var mange imponerende byggverk å 
se på gruppeområdene i Vann.

F:KJ

F:KJ

F:KJ
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• Punkt: Vann

KREATIVITET: Nes Årnes Speidergruppe hadde en av 
de mange kreative portalene i leiren. 

F:KJ

F:KJ

F:KJ

F:VS
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• Punkt: Vann

I Vann bodde speidere 
fra Nord-Norge, 
Østlandet, Vestlandet 
- og speidere fra flere 
andre land. 
Mange fikk seg nye 
venner i punktet i løpet 
av leiruka. 

F:KJ

F:AHK

F:AHKF:VS
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• Punkt: Snø

F:AV

F:AV

F:S2013
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• Punkt: Snø

MIDT I LEIREN: Punkt Snø, roverleiren, lå midt i 
leiren og fikk mange beundrende blikk fra speiderne. F:AV

F:AV

F:KJ
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• Punkt: Snø

På kveldene samlet 
roverne seg i Polar 
Bear, roverkroa i Snø. 
Her var det forskjellig 
program, en variert 
meny og stor stemning 
hver eneste kveld. 

F:AV

F:CFS

F:JG

F:JG

F:JG

F:JG
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• Punkt: Snø

ROVER PÅ ISEN: Hva er vel mer naturlig enn å gå på 
skøyter på en speiderleir i juli?

F:IAH

F:IAH

F:AV

F:AV

F:S2013

F:S2013
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• Punkt: Snø

SNØ I JULI:  Snøen falt tidlig i leiruka, og ble brukt til 
alt fra vinter-OL til koking av kaffe. F:CBS

F:IAH

F:AV

F:KJ F:S2013
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• Punkt: Snø

Hopprenn er ikke 
vanlig på sommerleir, 
men i roverleiren på 
Stavanger 2013 var alt 
mulig. 

Stor kreativitet, enormt 
engasjement og 
imponerende innsats 
preget Punkt Snø. 

F:CBS

F:CBS

F:AV

F:AV F:JG
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• Punkt: Snø

AFTERSKI: I Snø var det vinter både på dag- og kveldstid. Her fra afterski i 
roverkroa Polar Bear. 

F:CBS

F:IAH

F:CD

F:CD

F:S2013
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• Punkt: Snø

HELT OM NATTA, HELT OM DAGEN: På dagtid bidro 
roverne til å drifte leiren som deltidsstab. 

F:IAH

F:KJ

F:WJ





Tekst: Monica Hägglund Langen | Foto: Alexander Vestrum

Rovere som er på leir slækker, sitter i sofaen hele dagen og snylter middag 
av gruppa si. Det var det vi trodde. Det var det de selv også trodde, men ved 
nærmere øyesyn viser det seg at rovere vasker dass, går på haik og i tillegg 

er ekstremt kreative og innovative.

roverparadokset



56

-Vi slapper jo bare 
av. Bortsett fra når vi 
vasker do, lager mat 
til gruppa og øver på 
kunstløp og skihopp.

• Impress Magazine - Roverparadokset

Roverlaget ”Fort Hjort”

Hva er det som egentlig kjennetegner 
rovere? Er de bare store, halvvoksne 
speidere, eller er rovering en sjanger i 
seg selv? Svarene på spørsmålene vil 
nok variere etter hvem du spør, men vi i 
Impress ble rett og slett imponert da vi 
tok turen til roverleiren Snø.

Like ved hoppbakken ligger roverne 
Ingrid, Even, Ruben, Tonja og Nora 
stablet på to luftmadrasser. Solen 
skinner, temperaturen er sånn passe 
varm nok og utsikten deres er andre 

rovere som enten går på trynet eller 
rett på rumpa der de setter utfor 
hoppbakken på miniski.
– Vi slapper av. Helst slapper vi av litt 
før vi legger oss også. Her gjelder det å 
slække og spise mat, forteller gjengen i 
”Fort Hjort” fra Furnes i Hedmark krets. 
Men så spør vi hva de faktisk gjør – hva 
er det de har brukt tiden på leiren på?
– Jo, nei… Vi vasket nettopp dass. I går 
var vi på Preikestolen og så skal vi gå 
kunstløp på skøytebanen. Vi må bare 
øve litt først.
– Så da er det ikke bare slækk likevel?
– Nei, det er kanskje ikke det…

For det er en blomstrende kreativitet 
blant roverne. Lassene med snø som 
ankom tidligere i uka har selvfølgelig 
blitt brukt til god gammeldags 
snøballkrig og snødøping, men også 
som utgangspunkt til påskegrilltur i 
juli, til å lage kjøleskap og kokt opp til 
tevann. Roverne går nemlig ikke ut av 
roverleiren etter vann så lenge de har 
snø.

Erik, Truls, Filip, Espen og Sondre fra Nedre Buskerud krets fant sofaen gratis på 
finn.no. De chiller til ”Forever young”.
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• Impress Magazine - Roverparadokset

Også sofaene som de så henslengt 
slækker i ligger det gjerne en god 
historie bak. Danskene i ”Klan den 
mugne bjørn” fra Åborg har tatt med seg 
sofastoff hjemmefra, og selve sofaen 
har de surret sammen av tau og rajer. 
Meget behagelig å sitte i og så solid at 
den har holdt selv med 30 rovere i.

Roverne fra Nedre Buskerud krets har 
også lagt ned litt av en innsats for å 
kunne slappe av.
– Det var masse sofaer som ble gitt bort 
gratis på Finn, men vi måtte jo hente 
dem selv, forteller Christian. Han var 
den med bil, og måtte stå for hentingen. 
Det er resten av gjengen, Erik, Truls, 
Filip, Espen og Sondre særs fornøyd 
med.
– Sånn er det på roverleir. Noen gjør alt, 
andre ingenting. Det er helt ok, mener 
guttene. Men hva er det som gjør rovere 
til rovere?
– Det viktigste er nok at vi er sammen.

Roverlaget ”Fort Hjort” slapper av etter dovask. Fra venstre: Ingrid, Even, Ruben, 
Tonje og Nora. Musikk, avslapning og god mat er viktig for dem på leir. 

Rovere på ”påsketur” i juli prøver å få 
fart på engangsgrillen.



58

• Scouts Own

Internasjonal solidaritet og vennskap var tema for Scouts Own på søndag under 
leiren. Vi fikk høre om Speideraksjonen og Flyktninghjelpens arbeid, og de 
musikalske innslagene med Nora Foss Al-Jabri og Rex skapte stor stemning i 
regnværet. Scouts Own ble avsluttet med at 10.000 speidere skrev hilsener på 
skjerfene til hverandre.

Den største overraskelsen var likevel da fire liberianske ungdommer dukket opp 
på scenen, via Skype. De ønsket å takke for bidragene fra Speideraksjonen i 2011 
og 2012. 

”Det er godt at ungdommer stiller opp for andre ungdommer et annet sted i 
verden”, sa de på en sprakete linje fra Liberia.

Ungdommene hadde kjørt bil fra Zwedru nord i Liberia, til hovedstaden Monrovia 
for å få internettforbindelse. Den 48 mil lange turen tok to dager hver vei. 

F:KH

Scouts Own
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• Scouts Own

GOD STEMNING: Artistene Rex og Nora Foss Al-
Jabri sto for de musikalske innslagene.

F:LEH

F:LEH

F:LEH

F:LEH

F:AHK

F:KH

F:KJ
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• Scouts Own

”Her er vi som søstre 
og brødre fra nord, sør, 
øst og vest. Vi kjenner 
ansvar for oss selv og 
hverandre. Velsign 
leiren vår og la oss 
handle – la oss bringe 
bud ut i verden om fred 
og forståelse mellom 
mennesker” (fra bønnen)F:AHK

F:AHK

F:AVF:KJ
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• Scouts Own

”Skriv en hilsen 
på skjerfet til 
en venn du ikke 

kjenner fra før”

F:AHK

F:AHK

F:VS

F:KH

F:AV

F:KJF:KJ

F:KJ
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• Tårnet

I sentrum av leiren ruvet et tårn 30 meter over bakken. Utallige arbeidstimer 
og mange dugnadsarbeidere bidro til at leiren ble synlig selv på lang avstand 
for beboerne i området. Likevel er det en mann som kan ta mer av æren enn 
noen annen. Johan Skjeivik har selv tegnet tårnet og vært med å bygge det. 

- Jeg var redd tegningene var litt for ambisiøse, men resultatet ble utrolig 
bra. Jeg er kjempestolt over hva vi har laget. Jeg ønsket at det skulle bli 
majestestisk, litt som en katedral, og det målet nådde vi. 

Tårnet var blant det høyeste av sitt slag i verden. I løpet av leiren fikk mange 
tusen oppleve utsikten fra tårnet. Tårnet var også kontorlokaler for leiren og 
kafé. Siste natten fikk til og med noen heldige utvalgte sove i toppen av tårnet.

F:CFS

Skaperen av tårnet
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• Tårnet

F:AV
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• Tårnet

Tårnet tok totalt sju 
måneder å bygge. 
Det var over 30 meter 
høyt, veide 240 tonn og 
besto av seks etasjer. 
Tårnet ble bygget uten 
en eneste spiker eller 
skrue.

F:KJ

F:KJ F:KJ

F:KJ
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• Tårnet

F:CFS
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• Deltakere fra hele verden

Speiderbevegelsen er verdensomspennende og i Stavanger møttes speidere fra 
alle kontinenter. 

Leiren hadde over 2500 internasjonale deltakere, fra 29 ulike land. De danske 
speiderne  var i flertall. 

De internasjonale deltakerne bidro sterkt til å gjøre Stavanger 2013 til en ganske 
imponerende landsleir. Med nasjonale særpreg, strålende humør og imponerende 
arbeidsinnsats satte de sitt preg på leiren. Og for norske speidere var det ekstra 
stas å få nye speidervenner fra andre land. 

For å vise frem mangfoldet i leiren, ble det arrangert en egen international aften 
der de ulike landene fikk vise frem sin kultur.

Takk for besøket og velkommen tilbake!

F:CBS

Deltakere fra hele verden
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• Deltakere fra hele verden

F:CFS
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• Deltakere fra hele verden

På Stavanger 2013 
ble det knyttet 
vennskapsbånd på tvers 
av språk, landegrenser 
og kontinenter. Dette ga 
muligheten til å bli kjent 
med nye kulturer og 
lære nye språk. 

UT PÅ TUR: Haiken og turen til Preikestolen ble et 
høydepunkt for mange av gjestene fra utlandet.

F:CFS

F:KJ

F:IAH

F:IAH

F:S2013
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• Deltakere fra hele verden

F:CFS

F:KH

F:CBS

F:S2013

F:S2013
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• Erna Solberg på besøk

Mandag i leiruka besøkte Erna Solberg leiren. Hun har selv vært speider i åtte år. 
Sammen med speidersjefen og leirsjefen fikk hun en omvisning i leiren, spise mat 
med speiderne og selvfølgelig klatre helt til topps i tårnet på Torget.

- Leirmenyen har endret seg mye i fra min tid. Da var det posemat fra Toro hver 
dag, fortalte Erna.

Kort tid etter besøket i leiren ble hun Norges nye statsminister. 

Erna SOlberg på besøk

F:LEH.
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• Erna Solberg på besøk

- I speideren lærte 
jeg å ta ansvar. Jeg 
ble meisemor da jeg 
var 14 år gammel. 
Det var en verdifull 
erfaring, fortalte Erna. 
Hun spiste lunsj hos 
speiderne fra 1. Ålesund 
speidergruppe under 
besøket på landsleiren.

F:LEH

F:LEH F:LEH



72

• Torget

Alle byer med respekt for seg selv har et torg som samlingspunkt. Det hadde også 
Stavanger 2013. 

Med eget mediesenter, flere kafeer, butikker, museer og servicetilbud var 
Torget hjertet i leiren. Her møttes speidere fra de ulike punktene for å oppleve 
direktesendt radio, bruke lommepengene sine på praktiske og stilige ting i 
Speider-Sport sitt utsalg, eller bytte merker, spise is eller besøke Speidermuseet. 

Den største og mest populære attraksjonen var nok likevel det nesten 30 meter 
høye tårnet. Mange stod i kø for å komme seg til toppen. Herfra kunne man se hele 
leiren og resten av Stavanger.

En tur på Torget var nærmest obligatorisk for alle besøkende og deltakerne. Her 
fikk man virkelig kjenne på leirfølelsen med is, sol og ikke minst gratis klemmer 
fra en tilfedig borbipaserende.

F:KJ

Torget



73

• Torget

SEND MER PENGER:  På Torget fikk lommepengene 
bein å gå på, med kafeer og butikker. F:CBS

F:CFS

F:KH
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• Torget

Mange stod i kø for å 
komme opp i det nesten 
30 meter høye tårnet 
på Torget. Og utsikten 
på toppen var verdt å 
vente på. Fra tårnet 
kunne man nemlig se 
utover hele det enorme 
leirområdet. 

SKATTEJAKT: Merkebytting ble en svært populær 
aktivitet, og mange fikk fine merker med seg hjem. 

F:VS

F:KH

F:CFS

F:CFS

F:S2013

F:S2013
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• Torget

F:AJ

F:KH

F:KH

F:CD

F:S2013
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• Torget

Radio Rotor, leirens 
egen radiokanal, hadde 
sendinger hele døgnet. 

Mange besøkte studioet 
med glassvegger midt 
på Torget, for å høre på 
og delta i Radio Rotors 
ulike programmer. 

F:AHK

F:AHKF:AHK

F:KH
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• Torget

LANDSLEIRKONFERANSEN : Landsleirkonferansen 
ble avholdt i Kafé 604 og var godt besøkt.

F:KH

F:KH

F:CD

F:CD

F:CD

F:S2013



• Impress Magazine - Nr. 3

Tekst: Stine Løkstad | Foto: Carl-Frederic Salicath

I løpet av leiruka har de fleste av leirens deltakere fått oppleve den 
spektakulære utsikten fra Preikestolen. De danske speiderne Rikke Weiss 
Pedersen (15) og Amalie Bech Pedersen (11) fikk sitt første møte med norske 
fjell på landsleiren.

- Sånt ser man ikke i DAnmark

Preikestolen 
ruver 604 

meter over 
Lysefjorden.



• Impress Magazine - Nr. 3
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• Impress Magazine - Sånt ser man ikke i Danmark

To danske speidere kledd i blå 
speiderskjorter og Converse-sko går fra 
stein til stein opp en fjellside. Selv om 
haiken tidligere i uka var deres første 
tur i den norske fjellheimen, hopper de 
som erfarne fjellgeiter opp bakkene. 
Det hender at de stopper opp, men kun 
for å ta et bilde av utsikten før de raskt 
fortsetter videre.
 
Regnet fra dagen før har gjort stien 
sølete, og tøyskoene til Amalie er fulle 
av gjørme etter bare ti minutter. Men 
det gjør ikke så mye, for sola skinner og 
bare noen få hvite dotter kan sees på 
himmelen.
 
Turen opp til Preikestolen er rundt fire 
kilometer lang, med en stigning på over 
300 meter. Man går altså stort sett i 
oppoverbakke.

- Dette føles mye lengre enn tre 
kilometer, sier Rikke mens hun klatrer 
opp de bratte bakkene.
Danskene forventer at turen opp blir hard.
 
Før den bratteste bakken stopper de opp.
- Vi skal opp der, blir de fortalt.
- Hæ!? er reaksjonen.
 
Etter klatring oppover stien i en og en 
halv time åpenbarer Preikestolen seg. 
Danskene tar en pause for å knipse noen 
flere bilder av utsikten de beskriver som 
”riktig flott”. Rikke hadde trodd at turen 
skulle bli hardere, og synes den gikk fint.
- Sånt ser man ikke i Danmark, sier 
Amalie.
- Der er det nesten bare flatt.

-Dette føles som mye lengre enn tre kilometer.
Rikke Weiss Pedersen (15), Præstø speidergruppe

Amalie Bech Pedersen (11, t.v.) og Rikke Weiss Pedersen (15) tar en pause på 
toppen.
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• Impress Magazine - Sånt ser man ikke i Danmark

Utsikten blir hyppig fotografert med jentenes telefoner.

Amalies sko og bukse viser at stien 
ikke er helt tørr.

Det blir folksomt når 2000 speidere skal opp på Preikestolen i løpet av en dag.

Stien opp til Preikestolen er bratt og 
steinete, men ikke noe problem for de 
spreke danskene.



F:IAH



Preikestolen
Turen opp til Preikestolen ga speiderne en 

fantastisk utsikt over Lysefjorden. Med beina 
dinglende over kanten 604 meter over havet var 
det mange som fikk kjenne på høydeskrekken 

og suget i magen.
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• Preikestolen

F:CBS

F:KJ

F:KJ F:CFS
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• Preikestolen

Nærmere 10 000 
speidere inntok 
Preikestolplatået i løpet 
av leiruka. Dette bidro 
til ny besøksrekord på 
Preikestolen i 2013. I 
forkant var stien lagt 
om, slik at det skulle bli 
tryggere med så mange 
turgåere samtidig. F:CBS

F:AHK
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• Preikestolen

MANGLENDE UTSIKT: Noen gikk dessverre glipp av utsikten grunnet tåke, men de 
beholdt heldigvis det gode humøret.

F:KJ

F:KJ

F:KJ

F:KJ
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• Preikestolen

F:CBS F:CBS

F:AHK

F:CBSF:CFS
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• Gruppebidraget

Alle gruppene som deltok på leiren fikk i oppgave å forberede en aktivitet de skulle 
lære bort til patruljer fra andre grupper. Bidraget fra gruppene bidro til å skape et 
stort mangfold i aktivitetene, fra gamle leirklassikere til helt nye aktiviteter. 

Patruljene kunne blant annet lære å steke muffins i appelsinskall på bål, lage 
presenningsbåt, tilberede smalahove, dreie sitt eget eggeglass, lage rappomobil 
– en musefelle med hjul av CD-plater, lage fyrtøypose som inneholder ting som 
er til hjelp ved opptenning, impregnere fyrstikker mot vann, lage dampbåt av 
brusbokser, sugerør og melkekartonger, destillere saltvann, lage vanntett pose 
med gaffateip og lage pølser. 

Det var ingen tvil om at troppene hadde vært kreative i forberedelsene og mange 
speidere fikk prøve seg på helt ukjente aktiviteter. Kanskje lærte de også noe de 
kan ta med seg hjem og lære videre til andre.

F:CD

Gruppebidraget
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• Gruppebidraget

KREATIVITET: Gruppebidragene viste stort mangfold 
og kreativitet.

F:AHK

F:AHK

F:AHK

F:AHK
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• Gruppebidraget

SPESIELL MAT: Gruppebidraget til speiderne fra Voss 
var tilberedning av smalahove, altså sauehode. 

F:AHKF:AHK

F:AHK F:CD

F:S2013

F:S2013

F:S2013
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• Gruppebidraget

F:KJ

F:KJ

F:CD F:CD

F:CD

F:S2013



haiken
Hver dag i leiruka la nye speidere ut på haik 
i et døgn uten leder. Leiren hadde 40 ulike 
haikeruter som alle var rundt ei mil lange. 

Haikene gikk langs strender, inn i fjellheimen og 
gjennom skog og enger.  

F:CFS
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• Haiken

Haiken er en tur for 
patruljen alene, uten 
kø, kontrollposter og 
innblanding fra voksne 
ledere. Det viktigste 
på haiken er naturen,  
samholdet og den 
gode opplevelsen av å 
være på tur med gode 
speidervenner. 

SAND I SKOENE:  Flere av haikerutene gikk langs 
kritthvite strender.

F:KH

F:KJ

F:KJ

F:KJ

F:KJ

F:S2013
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• Haiken

F:AV

F:AV

F:AV

F:KJ

F:KJ F:KJ
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• Haiken

Tomatsuppe for seks 
speidere på haik:

500 gram bacon
3 bokser hermetiske 
tomater
2 buljongterninger
1 liter vann
3 dl pasta

F:AV

F:KJ

F:KJ F:KJ
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• Haiken

SAMHOLD PÅ HAIK:  Haiken er ei fin anledning til å 
bli bedre kjent med patruljen og finne nye venner.F:AV

F:AV

F:KJ





Alle skal med

Tekst: Stian Seland | Foto: CF Salicath

Då patrulje Kløver i Nordfjordeid speidargruppe fekk eit skada patruljemedlem 
såg det eit augeblikk mørkt ut for haiken. Men ikkje å dra på haik var aldri 
eit alternativ.
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• Impress Magazine - Alle skal med

Det var under den andre dagen på 
landsleiren at Stig-Magne Sørland Aase 
var så uheldig at han skada seg. - Eg var 
og bada, og så var det visst nokre skjell 
i vatnet som skar opp leggen min, fortel 
han.

Ifølgje Stig-Magne rista legen på hovudet 
av spørsmålet om han kunne dra på haik. 
- Det var totalt uaktuelt, eg får berre lov å 
gå litt, seier han. 

Med eit skada medlem fekk patruljen 
tilbod om å bli igjen på leirområdet under 
haiken. Det var slett ikkje eit alternativ: 
- Dei skulle på haik og dei skulle på 
skikkeleg haik. Alle skulle med, fortel 
leiar Petter Andreas Sødermann. - Så 
då måtte vi kome opp med ein alternativ 
plan.

Ei ny og lettare haikerute blei funne 

og gruppa fekk låne ei vogn frå ei 
nabogruppe. - Resten av patruljen skal 
trille meg rundt, fortel Stig-Magne. 
Turen er nøye planlagt: Dei som skal 
trille kan ikkje ha så tunge sekkar, så alle 
soveposane og liggjeunderlaga må også 
opp i tralla, forklarer leiaren. 

- Og så skal vi leggje ei ert nederst og sjå 
om han merkar det.

Dei skulle 
på haik og 

dei skulle på 
skikkeleg haik.



101

• Impress Magazine - Alle skal med

-Legen rista på hovudet då spørsmålet 
om han kunne dra på haik kom.
Stig-Magne Sørland Aase
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• Kveldsaktiviteter

Kveldsaktiviteter

F:CBS

F:CBS F:JGF:KH
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• Kveldsaktiviteter

Hver kveld i leiruka 
var det kveldsprogram 
i hele leiren. I hvert 
punkt var det forskjellig 
program. På denne 
måten fikk  speidere og 
rovere teste ut nye og 
spennende aktiviteter, 
bli kjent i hele leiren og 
møte nye venner. 

SKUESPILLERDRØMMEN: Foran hovedscenen var 
det mulig å prøve teaterimprovisasjon.

F:CBS

F:CBS

F:CD F:CD

F:CD
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• Natt i leiren

Natt i leiren

F:KJ

F:CFS

F:CFS F:CBS
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• Natt i leiren

VÅKER OVER LEIREN: Når speiderne har gått til ro i soveposen, tar nattevaktene 
en runde i leiren og ser til at alt er i orden. 

Selv om rosignalet har 
gått gjennom leiren, er 
det noen som er våkne 
ut i de sene nattetimer. 
Venner rundt bålet, en 
armkrok å varme seg i 
og litt godteri runder av 
en innholdsrik dag.

F:CFS

F:CFS

F:CFS

F:WJ
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• Hoteltet

Ingen landsleir uten et skikkelig trestjerners hotelt! 

Hoteltet var også på denne landsleiren et populært overnattingstilbud for leirens 
gjester. Her ble gjestene tatt varmt i mot av St. Georgsgildene, hoteltets verter, 
som sto parat til å gi de besøkende en luksuriøs teltopplevelse. 

Hotelt er et vanlig hotelltilbud der gjestene sover i telt. Hoteltet på Stavanger 2013 
lå i en lavvoleir rett ved leirens hovedportal. Overnattingsgjestene kunne bestille 
et rom med ei feltseng og egen romnøkkel, og de fikk også tilbud om frokostbuffet 
i Kafé 604.

Hoteltet var fullbooket under hele leiren, og mange avbestilte faktisk rommene 
sine på vanlige hoteller for å bo i Hoteltet. Her vi fikk de en god natts søvn og et 
hyggelig opphold hos St. Georgsgildene i hoteltets lavvoer. 

F:LEH F:LEH

F:LEH

Hoteltet

F:AB
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• Hoteltet

GJESTFRIHET: Hoteltet hadde gjester i alderen 3-83 
år i løpet av leiruka. 

F:LEH

F:LEH

F:LEH

F:LEH
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• Pefftreff

Pefftreff

- Jeg elsket 
Bukkerittet! Da lå jeg 
sidelengs og skrattlo, 
forteller Ingvild (16) fra 
Bønes speidergruppe 
etter en ettermiddag i 
Kongeparken.

F:AHJ

F:AHJ

F:AHJ
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• Pefftreff

Moro i kongeparken
Etter å ha ledet patruljen trygt på haik, organisert matlaging, passet på 
at patruljen møtte på riktig aktivitet til riktig tid og beroliget patruljebarn 
med hjemlengsel, var det på sin plass med en liten påskjønnelse for 
patruljeførerne. 

550 patruljeførere ble invitert til arrangementet ”Very important peff” i 
Kongeparken. En hel ettermiddag fikk de boltre seg i karuseller og annet gøy. 

De peffene som fortsatt var på haik ble selvfølgelig ikke glemt. Disse fikk et 
eget pefftreff i Kafé 604 dagen etterpå. 

Til tider gikk gliset helt opp til ørene på peffene. Forhåpentligvis betyr dette at 
patruljeførerrollen på leir absolutt er verdt litt ekstra slit. 

F:WJ
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• Finale

Leiruka ble avsluttet med formidable aktiviteter. I løpet av uka hadde staben 
bygget opp et stort tivoli på Torget. Alle konstruksjoner var bygget med stokker og 
surring etter nøyaktige tegninger. I tillegg stilte gruppene med egne aktiviteter.

På Torget var det mulig å prøve både pariserhjul og og stolpekarusell. I roverleiren 
var det duket for vinteraktiviteter, og også speiderne fikk adgang denne dagen. 
Et kjempehøyt tårn var dekket med isopor, og speiderne måtte benytte seg av 
isklatreutstyr for å komme seg til topps. Akebakke og skihoppanlegg var også 
kommet på plass.

Finalens mest populære innslag var definitivt vannsklia. Leirens politibetjent 
var førstemann til å teste den over 16 meter lange sklia, som endte rett i havet. 
Badetemperaturen var ikke høyere enn 14 grader, men det skremte ikke de 
mange speiderne som sto i kø til denne attraksjonen.

Finale

F:AHK
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• Finale

MANGE FORBEREDELSER: I to uker jobbet 
finalestaben med å bygge karuseller.

F:CD

F:CD

F:CD
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• Finale

POPULÆRE KARUSELLER : De selvdrevne karusellene ble svært populære under 
finaledagen.

F:CD

F:AHK
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• Finale

STORE VAFLER: 1. Storåsen speidergruppe fra 
Bergen stilte med et vaffeljern laget av kumlokk.  F:KH

F:S2013

F:AB
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• Topptekst her...

avslutnings-
leirbål

LidoLido satte punktum for leiren med en 
fantastisk avslutningskonsert. 

F:CFS
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• Topptekst her...
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• Avslutningsleirbål

Ingen leirer varer evig, 
heller ikke Stavanger 
2013. Men leiruka 
gav minner for livet. 
Store opplevelser, små 
øyeblikk, gode vennskap 
og den fine opplevelsen 
av å være en del av et 
fellesskap på 10.000 
speidere. 

SISTE KVELDEN: 10.000 speidere samlet for en siste 
kveld med gjengen på Stavanger 2013.F:AHK

F:AJ

F:AJ

F:AJ

F:AV

F:KJ
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• Avslutningsleirbål

PROGRAMLEDER FRA BARNE-TV: Erik Solbakken, kjent fra NRK, ledet oss 
gjennom avslutningsleirbålet med konkurranser, leker og underholdning. 

F:AHK

F:AJ

F:CFS

F:CFSF:KJ
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• Avslutningsleirbål

LIDOLIDO PÅ SCENEN:  Avslutningsleirbålet ble brukt til å se tilbake til det vi 
opplevde under leiren, før LidoLido tok over scenen. 

F:AHK

F:IAH

F:KJ

F:KJ

F:CD
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• Avslutningsleirbål

FANTASTISK SKUE: Et spektakulært fyrverkeri satte 
punktum  for ei uke vi sent vil glemme. 

F:CBS

F:AJ

F:KH

F:CFS

F:LEH

F:CFS
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• Hjemreise

Hjemreise

F:KJ

F:KJ

F:KJ

F:S2013
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•  Hjemreise

UTSLITTE DELTAKERE: Etter en innholdsrik uke venter en lang hjemreise. 
En blund på øyet mens man venter på bussen er på sin plass.

F:KJ

F:KJ F:KJ
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• Hjemreise

F:KJ F:KJ

F:KH
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• Hjemreise

Farvel til alle 
nye venner

LEIRSJEFEN VENDER HJEM: Med et smil om munnen forlater også leirsjef Ingrid 
Nordbø området etter en vellykket leir.

F:KJ

F:KJ

F:AMN





Bygger bord og vennskap

Tekst: Stian Seland | Foto: CF Salicath

Anna Carstens (13) er fra Canberra i Australia. Solveig Valderhaug (12) 
er fra Oslo. De er begge speidere i hvert sitt land. Rett før landsleiren i 
Stavanger møttes de for første gang. På landsleiren bor speidergruppene 
deres sammen.
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• Impress Magazine - Bygger bord og vennskap

Det går i en blanding av engelsk 
og norsk når Longship-speiderne 
arrangerer leirbål. Med seg har de 
speidergruppa Kama fra Canberra i 
Australia. Man skulle ikke tro at det bare 
er noen få dager siden de to troppene 
møttes for første gang. De har blitt en 
sammensveiset gjeng. På leiren bor, 
bygger og spiser de sammen.
 

Før leiren bodde de australske 
speiderne hos hver sin norske speider. 
Anna bodde hos Solveig. Solveig 
forteller at de arrangerte aktiviteter 
med speidergruppa, lekte med naboene, 
lagde kake og spilte kort.
- Det har vært kjempegøy å bli kjent med 
australierne. De er høflige og hyggelige, 
og mamma likte dem også. Dessuten 
har jeg blitt bedre i engelsk, sier Solveig.
 
Anna synes speiding i Norge er ganske 
likt som speiding i Australia, selv om 
hun er vant til varmere vær når hun er 
på leir.
- Alle australierne frøs i natt, mens de 
norske synes temperaturen var helt 
grei, smiler hun.
Hun forteller at det ikke er vanlig å 
lage sine egne bord på leir i Australia. 
Dessuten er det mye grønnere i Norge. 
Ellers har hun ikke lagt merke til at hun 
er så langt hjemmefra.
 
De to jentene er enige om at avskjeden 
kommer til å bli trist.
- Jeg kommer til å savne de nye vennene 
mine, sier Anna.

Til tross for at det finnes mange 
slanger i Australia, ble slangetemmer-
leken en utfordring.

Energinivået er på topp når det arrangeres sangkonkurranse på leirbål.
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• Impress Magazine - Bygger bord og vennskap

- Jeg kommer til å 
savne de nye vennene 
mine
Anna Carstens (13), 
australsk speider

Australsk vri på speiderhatten.

Sola står lavt på 
himmelen, og speidere 
fra Oslo og Australia er 
samlet til leirbål.

Longship arrangerer leirbål der alt foregår på engelsk.



128

• Topptekst her...

we got what 
it takes

Leirsangen er skrevet av Hanne Sørvaag

F:KH
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• Topptekst her...

You said I could do it
And you taught me how
We had such a good time
It’s what it’s all about

A little at a time
We built a tower
So we could touch the sky
And see what’s all around

Oh even if it sometimes feels
Like the stars are out of reach
Hey hey

Everything is easy...

Learning by doing
We’re doing it together
Impress eachother
And surprise yourself

Everything is easy...

I look in the mirror
I think I did good
I did more than I 
Ever thought I could

What was in my way
Was only in my mind
If you think you can
You will see you’re right
        
Oh, I hardly recognize myself
Thinking I could do all that
Hey hey

Everything is easy 
When you know how to do it 
I’ll go anywhere                    
The adventure is out there
If you lose your way
Make a few mistakes
We can get it right
We just have to try
Never underestimate
Anyone else or yourself
Never underestimate
We got what it takes
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• Bilder fra Instagram

#speiding

@ANALBLEKING

@ ANNEMATHILDECH @ AYLINKG81

@HALDORHAMN @HALVARDV
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• Bilder fra Instagram

@IDAGRICE

@JOHANNESSANDAL

@MIRCMARIE

@MIRUDE @RADIOROTOR@MARILIENOPHUS

@SPEIDING @TWAIZE @AASHILDFI
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• Bilder fra Instagram

@RSLUNDETRAE @HEIDI_97

@HASHTAGPOLISH @HENRIKSENPIX

@ANNASAEBO @IVVI97
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• Bilder fra Instagram

@GIRAFFEANETTE

@RADIOROTOR

@MARIELUTNS

@KRAKKPAPIR

@MLEIKARNES

@JKORDAL
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• Småting fra Facebook og Twitter
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• Småting fra Facebook og Twitter
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• Behind the scenes

Behind the 
scenes 

(to år med planlegging)

Her er bilder fra noe av 
arbeidet som ble lagt 
ned før leiren. Bygging 
av tårn, kampanje på 
jamboree i Sverige, kafé 
på leir i Danmark, ”På 
egne bein”, beredskaps-
øvelse, møter med 
naboene og mange 
stabssamlinger.

ALLE FOTO: S2013
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• Behind the scenes

TRAVELBUGS: En gjenstand til hvert Punkt ble sendt 
ut på reise i et år fram mot åpninga.
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• Presseoppslag

Vi imponerte ikke bare oss selv, vi imponerte andre også!

Medier fra hele Norge fulgte med på det vi gjorde før, under og etter leiren. De ble 
imponert over byggverkene, den store leiren og den gode stemninga.

Men det som imponerte alle mest var speidere som dro på haik uten ledere, 
patruljeførere som fikk patruljen på rett spor etter å ha gått seg vill, og speidere 
som reiste seg igjen etter å ha skadet seg på tur. 

I speideren lærer vi å ferdes i naturen, vi lærer ledelse og vi tilegner oss mange 
ulike praktiske ferdigheter . På Stavanger 2013 fikk vi vist hele Norge hva vi kan, 
at det vi driver med i speideren er ganske imponerende og at vi er stolte av å være 
speidere. 

presse: vi satte dagsorden
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• Presseoppslag

3. juli framførte 
Hanne Sørvaag 
leirsangen direkte på 
Sommeråpent på NRK1. 
Amalie Farestvedt 
og Astrid Endal fra 4. 
Bergen-Sandviken var 
også i studio, og de 
fortalte om speiding og 
om Stavanger 2013.

13. juli sendt NRK 
Lørdagsrevyen et 
innslag fra leiren med 
speiderleder Ivar Anton 
Nøttestad, en viktig 
mann i planlegging 
og gjennomføring av 
leiren. Lørdagsrevyen 
har nesten en million 
seere!
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• Presseoppslag
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• Presseoppslag

De lokale mediene i Stavanger fulgte leiren 
tett. Stavanger Aftenblads journalist bodde i 
Hoteltet hele leiruka, og ble veldig imponert 
over hva 10.000 speidere kan få til.
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• Takk for en fin leir!



143

• Takk for en fin leir!

takk for en 
fin leir!

Velkommen tilbake til verdens nordligste 
landsleir i Bodø i 2017!
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Minne-minnepinne: flere minner fra 
leiren
I tillegg til denne boka, har vi samlet mange filmer, radioklipp, 
leiraviser og mye annet på en egen leir-minnepinne. Vi lager 
ikke så mange fysiske utgaver av denne, men legger i stedet alt 
innholdet tilgjengelig på nett, så du kan laste det ned der. 

Tips: Skaff deg en tom minnepinne som du fester til en liten 
taubit med imponerende kompliserte knuter på (eller noe annet 
imponerende), og last innholdet inn på denne. Så har du din egen, 
personlige Stavanger 2013 minne-minnepinne!

F:IAH



F:AV







F:CBS


