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Det er plass til alle, men for å spikre programmet og størrelsen på leiren er
vi avhengige av å ha en bindende påmelding for gruppa med antall
SENEST 26. mai 2014.
Påmeldingen må inneholde antall speidere, ledere, rover og småspeidere
– og eventuelle familiemedlemmer som skal være med på familieleir.
Det er viktig for at vi skal kunne beregne forskjellige typer innkjøp.
Pris:
Hele leiren inkludert program, leie av WC, leirområde og mat fra lørdag kl. 12
til og med lunch på mandag, etc., etc. koster kun kr. 300,- pr. person.
Betaling til konto nr. 2620.21.26617. Merkes med gruppens navn.
Vi vil ha familiemoderasjon etter følgende skala: Nr. 1 betaler kr. 300,- nr. 2
kr. 250,- nr. 3 kr. 200,- En familie på 3 betaler da kr. 750,-. Er det flere enn 3
fra en familie er de over 3 GRATIS.
Påmeldingen sendes til: Trond Botnen på e-mail trond@botnen.name
Telefon 926 99 788 eller pr. post Sam Eydesgate 27 B, 3660 Rjukan
Gruppens Navn:
Adresse:
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Telefon og e-mail:
Antall småspeidere: ____
Antall Rovere:
____
Familieleir
– antall over 12 år: ____
Spesielle hensyn?

Antall speidere:
Antall ledere:

____
____

Antall under 12 år:

____

Pinseleir og kretsbanner
konkurranse på Sandven
ved Rjukan
Lørdag 7. juni
til mandag 9. juni
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Vi har herved gleden av å innby DEG og din gruppe til pinseleir på idylliske Sandven som ligger ved Tinnsjøen ca. 500 meter fra Atrå og ca. 2 mil øst for
Rjukan.
Dette er en glimrende mulighet til å prøve ut utstyret og kunnskapen før andre og lengre leirer.
Pinseleiren på Sandven er en stor begivenhet og mange er de som har reist slitne og meget godt fornøyd hjem på mandag, vi satser derfor hardt på at dette
skal bli en hyggelig, spennende og lærerik leir for alle. Vi vet at mange allerede gleder seg til å komme på leir på Sandven.

Vi ses på pinseleir 2014
Det vil bli en innholdsrik leir med mange spennende aktiviteter som ballspill, leirbål, postløp, hinderløp, hemmelig oppgave – og kanskje en nattmanøver?
NB! Tele-busk krets vil i løpet av leiren ha sin kretsbanner-konkurranse.
En pinseleir er akkurat passe lang for småspeidere og vi vet at det er et bra sted for dem å ha sin første leir. Husk at det også er familieleir, slik at om noen
foreldre har lyst til å være i nærheten, så er det mulig (les mer om familieleir nedenfor).
Det er et stort ønske at så mange patruljer som mulig har et innslag til leirbålet. Vi ber dere derfor jobbe litt med dette på forhånd, og gleder oss til å se hva
dere fremfører!
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Leiren vil åpne lørdag 7. juni kl. 12 og vare til mandag 9. juni ca. kl. 1500. Programmet avsluttes kl. 14 og avslutningen med premieutdeling holdes kl.
1430-1500. Det vil være mulig å komme allerede på fredag fra kl. 1900, men da på eget initiativ og mat etc. må medbringes av gruppa selv. Første
matutdeling på leiren vil være rett etter åpningen kl.12 på lørdag.
Det blir familieleir i år. Familier fra alle gruppene samles på eget område og kan danne patruljer som blir med på noen av aktivitetene. Antall deltagere
meldes på sammen med speiderne. Pris blir som for speiderne (tas med i beregning av familierabatt). Husk at familiemedlemmer ikke er dekket av
forsikringen til NSF. Den gjelder kun for medlemmer.
Vi er klar og gleder oss til pinsen. Hjertlig velkommen skal dere være!
Les også mer på www.rjukanspeidergruppe.no

