
HALSNES 1015
Romerike Kretsleir sommeren 2015

INFOSKRIV #3

Stedet er Tingplassen på Halsnes ved innsjøen
samler alle ættene (gruppene) i kretsen for en

Stab:

Speidere/Rovere/Ledere:

Småspeidere/småspeiderledere:

Mjermen i Aurskog HØland, 28. juni til 4. juli hvor vi

ukes Ting.

26./27.juni - 5. juli
28. juni - 4. juli

2. juli- a. juli

Betaling

Avgiften for å delta på Tinget, betales gruppevis innen 1. juni. Faktura er sendt ut. MERK EGET

KONTONUMMER! Dersom din gruppe ikke har mottatt eller har fått feil ved sin faktura, kontakt
kretskontoret på epost; kontoret@romerikekrets.no

Forhåndsoppgaver

Viser til lnfoskriv #1- og minner om at det er noen forberedelser før man ankommer Tinget;

- Et skikkelig vikingantrekk
- Lag og ta med produkter eller forbered en tjeneste dere kan selge på Markedet som vil

avholdes under Tinget
- Porta/leirsærpreg som vitner om at det er en vikingleir man har kommet til (Runestein

med alles navn i portalen og ættens skjold)

- Sjømannskap og rotrening (Kanoteknikk og kameratredning)
- PEFF 3 kan gjennomføres på toktet (kanohaiken), og de som ønsker dette må forberede

seg på det
- Ættene må selv medbringe det de trenger av rajer og annet virke for å bygee opp sin

leirplass.



Program

Dette er i grove trekk hvordan uka kommer til å se ut. Justeringer kan komme underveis, så følg med !

Hike

Påmelding til de forskjellige rutene innen 1. juni.

Gjennomføring av PEFF 3 underveis for de som har vært gjennom PEFF L og2.

KANOER: Vi kommer til å trenge en del kanoer til hiken. Kan de gruppene som har kanoer melde inn
det til oss innen 1. juni. Vi kommer nok ikke til å trenge alle kanoene i kretsen, og for å begrense
antall hengere kommer vitil å henvende oss direkte til gruppene som vi ønsker at tar med.

§e for Avriginfo f eget vedlegg og på hjemmesiden!

Peff/ass-treff er flyttet og blir torsdag kveld - bare å glede seg!

Forsyning

Alt er på stell. Egen informasjon rundt det praktiske med maten blir levert ut ved ankomst til leiren.

Patruljene må ha med stormkjØkken e I på hike for å varme middagsmat.

Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag |ørdag

0800:

Fridomsfeirin

c

0800:

Fridomsfeiring
0800: Fridomsfeiring 0800:

Fridomsfeiring

0800:

Fridomsfeiring

12fi): lnnrykk ff)00{930:
Påmelding

O93O-1O3O: Ljtferd 09004930:
Påmelding

0900-1200:

Heimlov

1fi)O-12fi):

øvr
1000-1200:

Forberede

markedsdag

1100:

Ættlinger
kommer

1000-1200: Økt

1230-1300:

Middag
1230-1300: Middag 1230-1300:

Middag

1330-1530:

Ø*t

x33G1530:

Gjensyn

133O-1530: Marked 1330-153O: Økt

1500-1630:

Eldstesamling
(ledermøte)

16fi1'.1630:

Eldstesamling
(ledermøte)

160G1630:

Eldstesamling
(ledermøte)

1600-1630:

Eldstesamling
(ledermøte)

16O0-163O: Eldstesamling
(ledermøte)

160G1630:

Eldstesamling
(ledermøte)

1700-1730:

Kveldsmat

7700-1730:,

Kveldsmat

77OGL73O: Kveldsmat t700-!730:
Kveldsmat

1830-1900:

Lovframseiing

ved

leirbålsplassen

1800:

PefflAss-

samling

1800:

Gjestebud

1900-2000:

Kappskalding

ved

leirbålsplassen

1800:

sjølplukk
2000:
Frendebud



Kurs

Det er foreløpig lagt opp til to kurs på leiren
- Trinn 1 for ledere og rovere
- Peff 3 for speidere som har vært igjennom peff L og2 (gjennomfØres på hiken).

Kursleder er Einar Andreas @vreness, tlf. 918 7t M6.

På meldingsfrist: l.juni

Lyst til å være med i stab? Kontakt kursleder!

lnfo om de to kursene ligger ved i egen fil, samt på hjemmesidenl

Lederkveld
Avholdes tirsdag 30. juni, når speiderne er på hike. De som deltar på TRINN 1 eller stab på hike får
ikke vært med her. Gruppene melder inn antall deltagere som er igjen i leir til kretskontoret
(kontoret@romerikekrets.no) innen 1. juni. Dette så vi kan ordne med serveringen!

HMS

Gruppene må medbringe utfylte helsekort på speidere og ledere som deltar på leiren. Dette
oppbevares trygt gruppevis og vil kun bli tatt frem ved behov (ekstern legehjelp etc).

Ta ellers med:
- 1. hjelpsutstyr. Viforventer at det meste av «dagligskadene» kan behandles på gruppenivå.
- Brannslokningsapparat. Minst ett i str 6 kg. Vurder behov for flere i forhold til antall plasser med

åpen ild dere planlegger.

- Vannbøtte til å ha ved bålplassen (til å kjøle brannskader).

Med hilsen Storhøvding ØWind av Halsnes og hans medhjelpere

Før 1. juni:
- Betale faktura
- Melde på tilTrinn 1

- Melde på til hike og eventuelt peff 3
- Melde på til tedersamling
- Melde inn antall og type kanoer gruppa kan stille med til hike

- Melde matallergier/matintoleranser (som evt ikke ble meldt i påmeldingen)

Vi kan nåes på: kretsleir@romerikekrets.no

Egen fane på hjemmesiden her - følg med!


