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Klar – ferdig – pakk! 
 

Siste nytt 
I disse dager har de fleste av speiderne gjort ferdig – eller jobber med å gjøre ferdig – 
forhåndsoppgaver til leir.  Dette er den beste indikasjonen på at leiren er rett rundt hjørnet!! Jeg 
håper dere alle følger med på www.landsleir.no, da det fortløpende kommer mye spennende 
informasjon om leiren der, samt en A-B-C om leiren. 
 
Våre patruljer har nå fått tildelt haikerute, og skal alle sammen gå en kort overnattingshaik fra 
mandag til tirsdag.  Det ser for øvrig ut til at vi får en vennskapsgruppe på leir – vi har fått en 
henvendelse fra en liten tropp fra Finland som ønsket noen å bo med under leiren.  Vi har sagt oss 
positive til dette, men har ikke fått noen bekreftelse i skrivende stund.   
 
I dette siste infobrevet før leir finner dere pakkeliste, leirreglement og helsekort fra leirkomiteen.  
De to sistnevnte må fylles ut og signeres, og tas med på bussen. 
 
Verdisaker: mobiltelefon og lommepenger 
I år kommer vi til å følge de andre troppene i vår krets og innføre mobilforbud for alle speidere 
mens vi er på leir.  Dette gjør vi av to grunner: 1) Telefonsamtaler/meldinger hjem til foreldre når 
man er litt sliten/trøtt forsterker hjemmelengsel, og 2) på leir med opp i mot 10 000 deltagere er 
det dessverre fare for tyveri (se mer nedenfor).  All kontakt med speidere på leir vil foregå 
via troppsleder Lara Wasowski (mobil: 957 48 175).  Vi speiderledere har meget lang og 
god erfaring med håndtering av hjemmelengsel og det at speiderne ikke har mobiltelefoner gir oss 
den beste forutsetningen for å løse eventuelle problemer tidlig og fort!  Mobiltelefoner vil derfor bli 
samlet inn på bussen oppover, og oppbevares i låst kasse gjennom leiren. 
 
Det vil være anledning på leir til å handle i kiosken, samt i speiderbutikken Alltid Beredt.  Her kan 
man få kjøpt fine leireffekter.  Vi anbefaler at ingen av speiderne får med seg 
lommepenger som overstiger 50,- / dag + evt. 200,- for en leir t-skjorte.  Lederne på leir 
vil ha en ”bank” for sikker oppbevaring av penger.  De som ønsker å benytte seg av denne kan 
levere lommepengene i en konvolutt merket med speiderens navn (i små sedler!!) ved avreise. 
 
Avreise og retur 
Vi reiser med buss opp til Åndalsnes, oppmøte på Combihallen ved Bjørnegård skole fredag 3. juli 
senest kl 10.15.  Bussen drar kl 11.00. 
Retur fra Åndalsnes 11. juli ca kl 10.00. 
Alle reiser i speiderskjorte og –skjerf. 
 
Helsekort 
Leirledelsen har laget et eget helsekort for leir.  Denne finner dere på siste side i denne infoen, og 
alle speidere må ha med denne utfylt på bussen.  
 
Lurer du på noe? 
Det finnes ingen dumme spørsmål!  Disse kan stilles til troppsleder, eller til peffen. 
 
 
Vi sees på bussen! 
 
Hilsen 
Lara Wasowski, Troppsleder 1.Tanum (mobil: 957 48 175) 
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Pakkeliste 
 
Alt bør navnes! 
 

○ Speiderskjorte (reise i) 
○ Speiderskjerf (reise i) 

 
○ Sovepose 
○ Liggeunderlag 
○ Uteligger/grevling (hvis du har) 
○ Nattøy 

 
○ Toalettsaker 
○ Solbriller 
○ Solkrem 
○ Myggmiddel 

 
○ Undertøy 
○ Sokker 
○ Ullsokker 
○ Skjorter/t-skjorter 
○ Gensere 
○ Varm genser 
○ Shortser 
○ Langbukser 
○ Strømpebukse/stillongs 

 
○ Badetøy 
○ Håndkle 

 
○ Regntøy 

○ Anorakk/vindjakke 
 

○ Tursko / joggesko 
○ Gummistøvler 

 
○ Tallerken, kopp og bestikk (avhengig av 

hva patruljen har i kassen – spør peffen!) 
○ Drikkeflaske 
○ Liten sammenleggbar krakk (anbefales) 

 
○ Leirbålskappe (hvis du har) 
○ Kniv 
○ Lommelykt 
○ Skrivesaker 
○ Kartmappe/kompass (kun peff) 
○ Lommepenger (det er kiosk på leiren) 
○ Speidersangbok (hvis du har) 

 
○ Matpakke til bussturen 

 
○ Omslag til leirpass og grønn tråd 

(forhåndsoppgaver) 
 

○ Det er viktig at alle pakker i /har med 
vanlig speidersekk, da denne skal brukes 
på haik!! 

 
NB! Det vil være noe mer trangt om plassen i teltene i år.  Derfor er det KUN peffen som vil ha 
anledning til å ta med feltseng eller lignende.  Alle andre tar med vanlig sammenrullbart 
liggeunderlag. 
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Reglement 
 
 

1. Speiderdrakt skal benyttes på reisen og ved alle arrangementer og aktiviteter utenfor leiren. 
 

2. Speidere skal ikke forlate leirområdet uten tillatelse fra leder. 
 

3. Bading må kun skje under oppsyn av leder fra troppen. 
 

4. Ved rosignal skal alle speidere befinne seg i sitt eget telt og opptre stille og hensynsfullt. 
 

5. Musikkanlegg skal ikke benyttes under leiren, kun i friøkter så lenge det ikke sjenerer speidere, dyreliv 
eller andre brukere av området. Ledere forbeholder seg retten til å inndra musikkanlegg, som leveres 
tilbake til speideren ved hjemkomst. 

 
6. Uforsvarlig eller ikke-godkjent bruk av ild er strengt forbudt og fører til umiddelbar hjemsendelse for egen 

regning. 
 

7. Nytelse av alkohol eller andre rusmidler fører til umiddelbar hjemsendelse for egen regning 
 

8. For øvrig gjelder leirstedets eget reglement. 
 

 
Klipp her 
 

DENNE SLIPPEN MÅ LEVERES 
FERDIG UTFYLT TIL LEIRSJEF FØR AVREISE. 

 
 
Vi har lest og forstått reglementet som gjelder for deltakelse på troppsleiren til Utopia sommeren 2009. 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Speiderens underskrift Foresattes underskrift (speidere under 18 år) 
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Helsekort 
Speiderens navn: 

Hjemmeadresse:  

Fødselsnr: 

 

Foresatt 1:  

Tlf:      Mobil:  

 

Foresatt 2: 

Tlf:     Mobil: 

 

Kontaktperson (nærmeste pårørende) under leir: 

Mobil:  

 

Sykdommer: 

 ASTMA     EPILEPSI    DIABETES (sukkersyke) 

 MIGRENE    ANNET (spesifiser) 
 
 
 
Allergier: 
 
 
 
Medisiner (faste medisiner MÅ medbringes): 
 
 
 
 
Spesiell diett: 
 
 
 
Dato:    Underskrift foresatt: 
 
 
 
NB: Alle opplysninger behandles konfidensielt, og oppbevares av troppsleder under leiren. 
Helseskjema medbringes ved eventuelt behov for helsehjelp i eller utenfor leiren. Troppsleder 
makulerer skjemaene etter leiren.  


	Utopia info #3
	Pakkeliste
	Reglement
	Helsekort

