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Endelig er 2014 her og ventetiden på landsleiren er over!  
Påmeldingen åpnet 1. januar, og du oppfordres herved til å melde deg på nå! 

Dette landsleirbrevet inneholder viktig informasjon om blant annet nyheter fra vakt- og 
transportetaten og informasjon om overnattingstilbud til familier. Du finner også alt du 
trenger å vite om leiren på nettsiden: kmspeider.no/landsleir.
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http://www.kmspeider.no/landsleir
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1.0 PÅMELDINGEN HAR ÅPNET
Påmeldingen åpnet 1. januar! Husk at du må melde deg på og betale leiren innen 1. april. 
Vi minner om at haikerutene fylles opp fortløpende, så det kan lønne seg å melde på gruppa tidlig. 
Du kan lese mer om hvordan du melder deg på, og finne påmeldingsveiledninger her:  
kmspeider.no/paamelding/

2.0 NYTT FRA VAKT - OG TRANSPORTETATEN JANUAR 2014
I vakt- og transportetaten skjer det mye om dagen. Her får dere litt informasjon om det som er 
mest aktuelt for øyeblikket. 

Med speiderhilsen Tor Egil Matre, leder for vakt- og transportetaten.

2.1 Transport
Denne gangen er leiren lagt til det sentrale østlandsområdet, noe som byr på en del nye utfordringer 
med å organisere transporten. Dette gjelder først og fremst ved innrykk, avreise og transport til/fra 
haik. Det er meget begrenset kapasitet til av og påstigning fra busser, så på innrykk- og avreise-
dagen vil vi måtte sette opp tidspunkt for hver enkelt buss. Det vil bli mulig å booke tid for  
gruppene. Vi kommer tilbake med nærmere info når det nærmer seg leir.

Når det gjelder transport av utstyr vil leirområdet være tilgjengelig fra ettermiddagen fredag  
1. august. Veien inn i leirområdet har liten kapasitet, så vi anbefaler at mest mulig utstyr bæres 
eller trilles på kjerre. Det vil bli organisert langtidsparkering for laste/varebiler, busser og hengere 
like ved leirområdet.

Vi skal være en grønn leir, så vi oppfordrer dere alle til å reise mest mulig miljøvennlig.

2.2 Frivillige søkes 

Vaktberedskap
Plasseringen av leirområdet krever at vi må styrke vaktberedskapen under leiren. Vi ønsker at flest 
mulig melder seg til dette i god tid før leiren starter. Vi trenger både rovere og godt voksne ledere. 
Ta kontakt med Preben Fagerholt, preben@gasolina.no, tlf. 970 77 577 hvis du er interessert.

Komiteen for Transport, personell og materiell trenger også flere frivillige. Ta kontakt med 
komiteleder Åge H. Matre dersom du ønsker å bli en del av hans team, aamatre@online.no,  
tlf. 917 87 276.



Lege-, helse- og hygienetjenesten 
Vi er i full gang med planlegging av lege, helse og hygienetjenesten. Ønsket er å være mest mulig 
selvhjulpne, slik at vi belaster den lokale kommunehelsetjenesten minst mulig. Lege og helse-
tjenesten kommer til å ligne det som var på Lista. Det kommer til å være en førstehjelpsstasjon ved 
vaktsentralen, mens legekontor og sykestue vil være på den lokale skolen som ligger ved leiren. Vi 
trenger frivillige helsepersonell til å betjene dette. Det pleier å være flere leger, sykepleiere og  
annen helsepersonell på våre leirer. Hvis alle kan bidra litt blir belastningen for hver enkel minimal. 
Stort sett kommer det til å være en lege og en til to sykepleiere på vakt, mens noen andre kan være 
i beredskap. 

Vi håper at de fleste av de frivillige som var med på Grønn Action - Lista 2010 også er med på 
Asker 2014. Vi har allerede fått flere henvendelser fra personer som ønsker å være med. Ellers vil 
vi be alle som kunne tenke seg å hjelpe til på leiren ta kontakt med Vernon Bonarjee som er lege-, 
helse- og hygienesjef: verbon@lyse.net, tlf. 928 41 954.

3.0 GLED DEG TIL MATEN PÅ HAIK
Maten på landsleiren skal smake godt, også på haiken! 
Gled deg til å oppleve en innovativ og smakfull turmat. 
Åpnespis benytter myk hermetikk. Dette gir maten best 
mulig smak, og i motsetning til frysetørret turmat kan du 
kjenne konsistensen til poteter, kjøtt, pasta og grønnsaker. 
Maten tilberedes enkelt på 15 minutter. Her kan du lese 
mer om konseptet: aapnespis.no.
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HAIKEMAT: Gled deg til  
maten på haik! 

http://www.aapnespis.no
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4.0 TILBUD TIL FAMILIER
Landsleiren er en spennende opplevelse for både 
store og små. For familier som har barn som ikke 
er i speideralder enda, kan kanskje Hotelt eller 
familiecampen være gode alternativer for 
overnatting.

4.1 Hotelt
Skal du besøke noen på landsleiren i år, eller har 
du lyst til å oppleve litt leirliv? Da kan du bo en 
natt eller flere på Hotelt. Hotelt er et telthotell 
i leiren, inne på leirområdet. Her kan alle, både 
speidere og ikke-speidere, bestille overnatting. 
Spesielt velkommen er familie og søsken som 
vil besøke speidere på leir.Hoteltet har romslige, 
ferdig oppsatte lavvoer som dere bor i. Lavvoene er 
innredet med feltsenger og campingbord.

Du velger selv om du vil kjøpe ferdiglaget mat eller 
om du tilbereder din egen mat. På 
ettermiddagene har vi varm grill i fellesteltet. 
Om du ønsker, kan du grille egen middag eller 
sette deg ned å føle på leirbålstemningen utover 
kvelden.

Dagen benytter du som du selv ønsker. I leiren 
foregår det alltid noe du kan gå rundt og se på. 
Badeplass er i gangavstand fra leiren. Vil du  
oppleve Oslo er hovedstaden kun en liten buss-
tur unna. I resepsjonsteltet kan du få hjelp til det 
meste.

Rimeligere, hyggeligere og nærmere overnatting 
finner du ikke. Ønsker du mer informasjon om 
Hotelt, så send en epost til hotelt@kmspeider.no. 

4.2 Familiecampen
Vi har 30 ledige plasser i familiecampen. Her vil 
dere få tilgang på strøm dersom dere tar med mini-
mum 25meter skøyteledning selv. 
Priser: Døgnpris familiecamp (telt): 175
    Døgnpris familiecamp (bobil): 250

For å melde deg på til familiecampen sender du en 
e-post til elisabeth@kmspeider.no hvor du svarer 
på følgende: 
• Navn
• Telefonnummer
• Forventet ankomst og avreise 
• Om dere skal bo i campingvogn, bobil eller telt
• Hvilke behov for strøm dere har 
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5.0 BLI MAUR PÅ ASKER 2014!

På Asker 2014 har vi behov for en drøss med maur. Er du usikker på om du skal bli med i 
maurstaben eller ikke? Maursjef Even Stokke gir deg 5 knallgode grunner til at du skal ta 
utfordringen:
• Du får venner fra hele Norge!
• Det er god trening! Man trenger ikke jobbe med sommerkroppen når man er på maurleir, den 

kommer automatisk!
• Du får tilgang til dusj! Det må jo sies, selv om man er på leir, det er fortsatt deilig med varm 

dusj!
• Det er smart rent økonomisk! Jo flere perioder man deltar som maur, jo billigere blir det!
• Det blir mulighet for flørting… det kan jo skje.

Her kan du lese mer om hva Even fikk ut av å være maur på Grønn Action - Lista 2010.  

6. 0 SPENNENDE FOREDRAGSHOLDER KOMMER TIL ASKER 2014
Rovere og ledere kan glede seg til å oppleve foredragsholderen 
Mikael Anderson torsdag 7. august kl. 22. Er det en opplevelse du bør unne 
deg i løpet av leiren, er det Mikael Anderssons formidling av styrken i  
tankens kraft, for han selv, og for deg. Mikael ble født uten armer og bein. 
Han har kjempet seg frem fra en tilværelse full av begrensninger, og 
viser med sin historie hva du kan få til i ditt liv.

Still deg tidlig i køen, dette vil mange få med seg!

http://www.kmspeider.no/no/Asker_2014/Siste_nytt/Bli+maur+p%C3%A5+Asker+2014!.d25-SwZvKZ1.ips#gsc.tab=0

