
 Landsleir 2021

 120 leirer

 7500 deltakere

 Vi ønsker å bevisstgjøre speidere og rovere på hvilken 
påvirkningskraft de har og hva de kan utrette gjennom å 
fokusere på bærekraft og samfunnsansvar.

 Ved å gi speidere og rovere ansvar vil vi skape reflekterte og 
ansvarsbevisste ungdommer. Som tar ansvar for seg selv, for 
andre og for miljøet

 Vi vil være med på å skape et varig engasjement – Fordi vi 
bryr oss.

FN’s Bærekraftmål:



Agenda 21
Leir på Rjukan sommeren 2021
1.Egersund Speidergruppe

Tidsrom: 
Mandag 28. juni til Søndag 4. juli

Bestige Gaustadtoppen, besøke Vemork og høre historien om 
tungtvanns-sabotasjen, gå haik i sabotørenes fotspor, ta 
Krossobanen til fjells med besøk i klatreparken, leirliv og gode
speidervenner.

Alt dette skal vi oppleve på sommerleiren som går til Rjukan i 
2021.



Generell info

 Deltakere:
 24 speidere

 10 ledere

 7 lederbarn

 Leirsjef: Oddvar Aamodt

 Øvrige ledere: 
 Marianne Aamodt-Skårdalsmo

 Gaute Holta

 Thomas og Irene Kalve

 Logi og Wenche Logason

 Morten Sandø og Hanne Sofie Årstad

 Kristian Skadberg



Betaling

 Alt av mat og aktiviteter er inkludert i deltaker avgift

 Kiosk på campingplass

 Anbefaler bruk av Visa-kort eller Vipps (Bør unngå
kontanter men det fungerer også)

 Anbefalt maks 100kr per dag

 Evnt kontanter kan oppbevares av leder og deles ut ved
behov



Korona

 Før Avreise:
 Syke personer, selv ved milde symptomer, og personer som er i 

karantene eller i isolasjon, skal ikke delta på leiren. Er du i tvil, ta 
kontakt med lege og informer leirsjef.

 Dersom noen av speiderne, lederne eller lederbarn er i 
risikogrupper, og kan ha behov for tilrettelegging, må leirsjef 
informeres før leiren.

 Underveis – Viktig for speiderne
 Vær flink med håndhygiene

 Si fra til leder ved sykdom, milde symptomer etc.

 Viktig å kle seg godt, ikke fryse. Spise og drikke jevnlig.

 Følg regler ifm avstand



Korona tiltak

 Campingplass og alle steder vi besøker har eget godkjent opplegg 
for smittevern, vi følger dette.

 Ved alle turer/aktiviteter så går vi patruljevis og holder avstand til 
alle andre

 I troppen har vi fritak for 1m regel, men vi gjør ekstra tiltak ved å 
gjøre aktivieter, matlaging/spising patruljevis. 
 Det blir ikke koldtbord. Noen måltider lager speidere patruljevis, og 

noe lager lederne og serverer.

 3 personer i hvert rom i de gule teltene
 Håndsprit installeres rundt forbi i leiren. Viktig at speiderne er 

flinke til å bruke
 Vi har eget karantene telt i tilfelle noen blir syke
 Risikoanalyse og beredskapsplan



Kommunikasjon

 Viktig at speidere informerer leirsjef/leder 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.



Pakking

 Se pakkeliste på program siden

 Husk å merke alt utstyr med navn

 Pakk i stor sekk, som også brukes til haik. 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.



Ansvar for foreldre

 Fylle ut og signere helseskjema (Ligger på programsiden på
1egersund.no. Scann eller ta bilde med mobil og send til
Oddvar.Aamodt@speiding.no innen 21.6.21

 Betale inn på konto 3270.67.00446 innen 16.6.21.
 Leirkontigent 3000kr (2500kr for søsken)

 Merkes med navn på speider

 Vurdere om Speideren er frisk nok til å være med på leiren. 
Følg retninglinjene på helsenorge.no

 Hjelpe Speideren med pakking
 Viktig med gode sko. Anbefaler fjellsko/Tursko

 Bør være vanntette

 Gjennomgå med Speideren viktigheten av å følge hygiene 
tiltakene.

mailto:Oddvar.Aamodt@speiding.no


Send oss dine bilder, videoer og tekster! 
 Vis oss hvordan dere har det på leir.

 Hva vil du vise frem til hele SpeiderNorge? Har gruppen din noen spennende 
tradisjoner dere pleier å gjøre på leir? Lager dere alltid verdens største tårn? 
Eller har dere alltid med noe spennende på leir?

 Send innhold til sommer@speiding.no.

 Bruk emneknaggen #leirsommer og #speiding.

mailto:sommer@speiding.no


Aktivitetsagenter
 Speidere eller ledere på leir som 

har lyst til å skape aktivitet eller 
oss sende inn innhold.

 Får enkelt utstyr fra Agenda. 

 Fin mulighet for speidere som er 
interessert i foto eller film.

Er du interessert, eller har du speidere som er 
interessert? Send oss en epost på 
tips@agenda2021.no

mailto:tips@agenda2021.no


Åpnings- og 
avslutningsleirbål
 Åpningsleirbål 26. juni. 

 Avslutningsleirbål 14. august.

 Speidere over hele landet kan se 
de på YouTube.

 Musikk, underholdning og 
videoinnslag.



Årets leirartist!
 Speideren Sigrid Nordby har laget en egen 

leirlåt til Agenda. 

 https://soundcloud.com/user-447082460/jeg-
ser-smil-og-varme-fordi-vi-bryr-oss

https://soundcloud.com/user-447082460/jeg-ser-smil-og-varme-fordi-vi-bryr-oss


Det blir landsleir på Minecraft 
 Det blir landsleir på Minecraft som 

Scoutlink arrangerer og står bak. 

 Mer informasjon kommer på 
agenda2021.no

 Har du spørsmål? Send de til oss på 
minecraft@agenda2021.no

mailto:minecraft@agenda2021.no


Landsleir butikk
 Speidersport.no



Dette får alle speiderne



Lurer dere på noe?

 Spørsmål kan stilles på facebooksiden “1. Egersund
speidergruppe internt”

 Eller direkte på messenger, SMS eller telefon til Oddvar 
Aamodt, 48880912, evnt mail til
Oddvar.Aamodt@speiding.no

https://www.facebook.com/groups/52515535029/?ref=group_header
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