ØSTRE ØSTFOLD KRETS

av Norges Speiderforbund

Invitasjon til småspeidere i ØØK
Det er med glede jeg da kan invitere til småspeiderleir og kretskonkurranse for bever og
flokkspeidere i Østre Østfold krets 2022.
Leiren skal være på Isesjøbråten leirsted, Sarpsborg 10.06 – 12.06

Tema “Sammen igjen!”
Vi ønsker alle speidergrupper i Østre Østfold Krets, til småspeiderleir 2022 for flokk og
beverkoloni. Der vil vi bidra til knytte vennskap, samarbeid, friluftsliv og til det å at
speiding skal være gøy.
Dette skal åpne for mange spennende gruppebidrag som SKAL vare 1 time.
Teknisk arrangør er Borg speidergruppe sammen med Sarpsborg frikirke
Småspeider-ombud er Jim Skare og er leirsjef for arrangementet.

Frister og betaling
Påmeldingsfrist med betaling er onsdag 1.juni 2022.
Påmelding skjer via min.speiding.no
Prisen for leiren er kr. 200,- for bever og flokkspeidere (kr 30,- for hver speider som kun skal delta på
kretskonkurransen). Gratis for ledere.
Dette er for leie av leirstedet, leirmerke, aktiviteter og kretskonkurranse m.m. Nytt for i år – kretsen sender
faktura basert på antall påmeldte speidere etter gjennomført arrangement. Dvs – ikke noe forhåndsbetaling
til kretsens konto.

Leirområdet
Isesjøbråten leirsted eies av frikirken Sarpsborg og er sammen med Borg speidergruppe teknisk
arrangør.
Isesjøbråten leirsted ligger flott rett ved Isesjøen med bademuligheter. Bra teltområde og med gapahuk.
Tilgang på sanitær og vannposter. Leirkontor og kiosk vil være i huset
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Finn veien:
Følg RV118 ut av Sarpsborg sentrum mot øst og over sarpefossen. Følg RV118 videre rett frem
gjennom 2 rundkjøringer, og til høyre i 3. rundkjøring.
Følg RV118 videre i 3,5 km (forbi Borgen, Klavestadhaugen og Sandbakken).
Ta så av til venstre på Rokkeveien. Følg Rokkeveien i 1,1 Km.
Ta så av til venstre inn bomvegen mot Isesjøbråten (1,4 Km).
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Innrykk:
Fredag fra klokken 16.00. Det er begrenset med parkeringsplasser, så forsøk å minimere antall biler. Det er
ikke lov å kjøre inn på gress, men mulighet for avlessing ved huset.

Leirområdet:
Gruppene sørger selv for egen mat og transport til leirområdet. Det blir tilgang til drikkevann og det er tilgang
til sanitæranlegg med dusj. Alt av håndvask og kvelds/morgenstell gjøres på eget området.
Engangsgriller og bål er ikke lov. Grill godt opp fra bakken er lov hvis det ikke blir for tørt. Husk
brannslukkingsapparat og vannbøtte. Hvis det blir tørt i forkant av leiren, må vi si nei til grill og ellers åpen ild.
Det er avsatt god tid til mat, dette fordi vi ønsker at speiderne skal delta med matlaging og rydding etter mat.
Vi ønsker også en viss ro over leiren, det trenger ikke skje noe hele tiden. La vennskap bli til på tvers av
gruppene.
Foran og rundt flaggstangen vil det bli et åpent fellesområde. Evt. Bading gjelder en fellesregel, at speiderne
ikke får gå til vannet uten voksen med.

Kiosk:
Det vil være muligheter for å handle i kiosk til hyggelige priser på lørdag og søndag. Kiosk vil være i huset og
åpningstider vil bli hengt opp.

Leirbål:
Småspeiderombud ønsker at alle grupper stiller og forbereder speiderne med enten sketsj, sang, speider-rop
eller har vits og gåter til leirbålet på lørdag. Vi ønsker god stemning rundt leirbålet, før vi senker roen før
leggetid.

Gruppeaktivitet:
Lik de senere år er det, blir det gruppeaktiviteter lørdag. Hver gruppe må da stille med en type aktivitet som
skal vare i 1 time. Eksempler på tidligere aktiviteter er f.eks: lage barkebåt-sukkertøy-leirbanner-leker. Det
foregår slik at en gruppe vil komme til besøk til deres leirplass på deres økt.…visa versa vil dere ta med deres
gruppe på besøk til andre på gruppebesøk. Ta gjerne kontakt med småspeiderombud hvis dere trenger tips.
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Kretskonkurransen:
Lag til kretskonkurransen er minimum 3 og maks 7 bever eller flokk speidere.
Maks 1/3 av patruljen kan bestå av 5.klasse småspeidere
Bevere som stiller deltar i konkurransen og bedømmes for seg. Den samlede poengsummen pr.
flokk/koloni blir fordelt på antall påmeldte lag i flokken/kolonien.
Aldersgrense for deltagelse på leiren er fylte 6 år.
Det skal være minst et postmannskap per påmeldte lag. Statutter for småspeiderleir og kretskonkurranse http://ook.no/wp/2022/02/20/oppdaterte-statutter-for-flokk/

Påmelding må inneholde:
•

Antall bevere med medlemsnummer

•

Antall flokkspeidere med medlemsnummer

•

Antall ledere med medlemsnummer

•

Patruljer med navn til kretskonkurranse

•

Antall telt

•

Antall postmannskap gjerne med navn

•

Kontaktperson til gruppe med navn, adresse, tlf, mob og mailadresse

•

Gruppebidrag

•

Ca. forventet ankomst tid

Har dere ledere med utvidet førstehjelpskunnskaper? Gi oss beskjed om dette!
Påmeldingsfrist er 1 juni. Etter dette går ikke småspeiderombudet inn og sjekker listene på min.speiding.no.
Er det noe spesielt, send heller en mail til flokk@ook.no
Spørsmål vedrørende leir, påmelding og kretskonkurransen rettes til:
Jim Skare, tlf: 98442949 eller flokk@ook.no
Sjekk også ut Facebook siden: småspeiderledere i ØØK
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Tidsplan 2022
Fredag 10 juni:
15.00 – 20.00
20.00
21.30
22.00
23.00

Innsjekk – lage leir - kveldsmat
Leker. Inviter nabo’n og andre til å delta i lek.
(kubb, livline etc.)
Ledermøte
Rosignal, kveldstell.
Ro i leiren

Lørdag 11 juni:
07.45
08.00
08.15
10.00-11.00
11.30-12.30
13.00-14.00
14.30-15.30
16.00-17.00
18.00-19.00
20.00-21.00
21.30
22.00
23.00

Revelje. God morgen!
Felles flaggheis
Frokost
1. Aktivitet (gruppebidrag)
2. Aktivitet
Lunsj
3. Aktivitet
4. Aktivitet
Middag
Leirbål
Ledermøte
Rosignal
Ro i leiren

Søndag 12 juni:
07.45
08.00
08.15
09.30
10.00
10.30
11.00
13.00
14.30
15.00

Revelje. God morgen!
Felles flaggheis
Frokost
Postmannskaps møte
Oppstilling til kretskonkurranse
Avmarsj
Start av kretskonkurranse
Avslutte kretskonkurranse
Premieutdeling og avslutning
Vel hjem

