
Praktisk informasjon om å være på 

speiderleir 

 

Nå er det like før vi i Hetlevik speiderne drar på vår første leir, og dette 

blir både gøy og spennende! Noen har sovet mye ute i naturen i lag 

med andre, mens for andre er dette helt nytt. For at alle skal få mest 

mulig glede av leiren er det noen ting som er viktig å huske på; 

 

Når mange mennesker er samlet, spesielt ute i det fri er det lett å rote 

vekk eller miste ting. Derfor er orden i leirområdet og merking av 

tingene dine og klær viktig. Dine ting skal enten være på kroppen din, 

på liggeunderlaget ditt (dersom det er rullet ut) eller oppå/inni sekken din. Ingen andre steder. 

 

Når vi ligger i telt, lavvo, tarp eller gapahuk (også kalt bivuakk) så legges sekken bak eller ved 

hodeenden. Er det god plass, kan sekken ligge på høyre side av liggeunderlaget ditt. 

 

Mobil hører ikke hjemme på leir, ønsker du ta bilder så ta med kamera. Må du ringe hjem, kan du 

låne telefon fra lederne. Foreldrene dine har mobilnummeret til lederne. 

 

All mat og drikke skal vi kjøpe sammen, også snop. Derfor trenger du ikke ta med noe.  

 

Tørre og varme klær er viktig på tur, også om sommeren. Ta med gode regnklær/skallklær, lurer du 

på om at de holder tett hele turen kan det være lurt å ta med ett ekstra sett. Varme klær er like 

viktig, så pakk gjerne ekstra i sekken siden vi ikke skal bære langt. 

 

Når mange bor tett sammen slik vi gjør på leir, er renslighet veldig viktig. Ellers kan vi fort bli 

smittet med både sprutbæsj og spysyke. Derfor SKAL ALLE vaske hendene sine med såpe og vann 

etter at de har vært på do. Skal man lage eller ta på andres mat, skal man vaske hendene først. 

 

Ikke  alt vi gjør på leir kan være like gøy for alle. Og det hjelper ikke å bli sur og gretten, da 

ødelegger du kanskje en kjekk opplevelse for andre. Vi må alle følge vanlige regler for oppførsel, 

som å kunne være stille og høre etter når det er tid for det. Ved gjentagende forstyrrende episoder 

kan man bli sendt hjem.  

Hetlevik speiderne 
Postadresse: Storehaugen 21, 5304 Hetlevik | Telefon: 41 61 86 16 | E-post: leder@hetlevikspeiderne.no | Vipps:  53 24 03 

Org. nummer: 921 111 355 | Konto: 3633 589 4582 | www.facebook.com/hetlevikspeiderne  | www.hetlevikspeiderne.no 

Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 


