
Leir 2022
Houens Odde 

Spejderleir
2-9.juli 2022







Deltakere

 25 Deltakere:

 11 speidere

 5 rovere

 6 ledere

 3 lederbarn

 Leirsjef: Oddvar Aamodt

 Øvrige ledere: 

 Leif Harald Fredheim

 Gaute Holta

 Andre Foreldre:

 Marianne Aamodt-Skårdalsmo

 Susanne Holta

 Agnete Fredheim



Reiseplan
 Lørdag 2.Juli:

 02:30 Oppmøte Slettebø

 02:50 Avreise Slettebø 

 06:45 Avgang Ferge Kristiansand

 09:00 Ankomst Hirtshals

 12:00 Ankomst Houens Odde

 Lørdag 9.juli:
 10:00 Avgang Houens Odde

 12:00 Ankomst Fårup

 19:00 Avgang Fårup

 23:30 Avgang Hirtshals

 01:45 Ankomst Kristiansand

 03:45 Ankomst Slettebø

Transport:
• Minibuss – 17seter (Gaute)

• Tilhenger for speidersekker
• Privatbil – (Leif Harald) 

• Tilhenger for fellesutstyr
• Privatbil – (Oddvar)

• Er i Danmark på ferie uka før



Program



Aktiviter
 Natur og Miljø

 Seilaktiviter

 Kano, Havkajakk, Sit on top Kajakk

 Seiling i Optimistjoller og Meginjoller

 Tømmerflåtebygging og seilas

 Adventure:

 Klatring

 Bueskyting

 Håndverk:

 Mosehuset (Lærarbeid, Lysstøpning, Treskjæring, Lage ting i horn/ben/kokosskall eller 
ull/Filt/snor/garn

 Smie

 Smi ting selv i metall

 Teambuilding

 Annet: Bading, overnatte på flåte, volleyball, kanonball, bli kjent med andre speidere, 
kortspill/brettspill, bålkos

 Rigge leir, bygge kjøkkenbenk, portal etc



Betaling

 Leirkontigent inkluderer:
 Reise, leirplass, aktiviteter, mat (troppen kjøper selv) 

 Fårup Sommerland

 Speiderne må betale selv:
 Kiosk på Leirplassen

 Betalingsalternativer:

 kontanter – Danske

 MobilePay

 Handling/snop/is/etc på ferge, butikker etc.

 Anbefalt maks 100kr per dag
 Kontanter kan oppbevares av leder og deles ut ved behov. 

Leveres av speider første dag i konvolutt med navn



Kommunikasjon

 Viktig at speidere informerer leirsjef ved utfordringer, 
problemer, sykdom etc.

 Har foreldre spørsmål, bekymringer fra speider etc. vennligst 
informer leirsjef

 Mobil/nettbrett er tillatt å ha med, men begrenset bruk

 Bruk av mobil/nettbrett etc er ikke tillatt ved all felles aktiviteter. 
(Unntatt bilder eller nødvendig kommunikasjon)

 Ladekasse blir tilgjengelig på visse tidspunkt.



Fårup Sommerland
Lørdag 9.juli

 https://www.faarupsommerland.dk/da/forlystelser/

https://www.faarupsommerland.dk/da/forlystelser/


Pakking

 Se pakkeliste på program siden

 Husk å merke alt utstyr med navn

 Pakk i stor sekk, Ta med dagstursekk I tillegg

 Alle speidere bør ha en bestikkpose til å oppbevare
tallerkner, kopp og bestikk. Etter vask legges utstyret
rett i posen og lufttørker til neste måltid.

 Bestikkposen henges opp i telt eller tildelt fellesplass

 På øverste bilde er det også en toalettpose som også er
smart.

 Begge disse sys enkelt av restestoff, kjøkkenhåndklær etc



Ikke nødvendig med Pass



Ansvar for foreldre
 Fylle ut og signere helseskjema innen tirsdag 13.juni

 Ha reiseforsikring for speiderne

 Europeisk Helsekort

 Sjekke mobilabonnement til Speideren

 Ferge bruk

 Betale inn på konto 3270.67.00446 innen 17.6.21.

 Leirkontigent 3200kr (2800kr for søsken)

 Merkes med navn på speider

 Vurdere om Speideren er frisk nok til å være med på leiren. 

 Hjelpe Speideren med pakking

 Reisesyketabletter for de som trenger

 Avklare forventninger med Speideren:

 MÅ være instilt på å være med hele leiren, hvis ikke må foreldre komme og hente

 God oppførsel, være engasjert og bidra med det vi skal gjøre

 Foreldre/Foresatte må være tilgjengelig på telefon I tilfelle akutte situasjoner.

 Trenger hjelp av foreldre til å pakke ut henger og henge telt på tørk søndag 10.juli



Hjelp til Sommer på Slettebø

 Hjelpe i kioslen (Voksne og speidere)

 Stå på post (vannsklie, spikking, vannkanon



SPØRSMÅL???????
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