
 
 
 
 
 
 

Velkommen til Nærleir for småspeidere 

ved Småbrekke, fredag 7. til søndag 9. 

august! 
 

Avreise fredag 7. august, kl. 17.00 fra Arna bussterminal 

med felles buss. 

Når vi skal hjem, er det avreise med felles buss fra 

Småbrekke søndag 9. august, ca. kl. 15.00.  

Vi regner med å være tilbake i Arna ca. kl. 16.00. 

 

Ledere for småspeider på leiren blir 

Gerke tlf 918 58 957 / 412 02 802 

Lars tlf 924 42 052 

Thomas tlf 977 84 308 

 

Bading / baderegler  

Det må alltid være en voksen tilstede når noen bader. Vi kommer til å ha 

faste tider for bading gjennom helgen. 

Vi ønsker å vite på forhånd om du ikke kan svømme. 



 

Regler ved kanopadling 

• Voksen i følgebåt (kajakk eller kano) før speidere går i båter 

• Padling til oppsatte tider 

• Alle må ha flytevest/redningsvest når de padler 

 

Hygiene  

For å unngå sykdommer på leiren er det veldig viktig med god hygiene. 

Vask hendene / bruk antibac når du har vært på do og når du skal 

håndtere mat. Ellers forholder vi oss til de gjeldende regler pga. Corona.  

Det blir en gjennomgang av disse ved oppstart av leiren. 

 

Spørsmål? 

Ikke nøl med å kontakte oss ledere om det er noe dere er usikre på. 

 

Vi gleder oss til helgen! 

 

Speiderhilsen fra 

Gerke, Lars, Martin, Erling og Thomas 

 
 

Her kommer pakkeliste for leiren: 
 

Husk at alt må pakkes vanntett (i pakksekker eller plastposer, og at det er 

speideren selv som skal pakke (for da vet du selv hvor tingene dine er). Alt 

utstyr MÅ merkes med navn 
 

 Ryggsekk å pakke i (vi har låneutstyr i speidergruppen ved behov) 
 

 Sovepose + ekstra teppe (godt å ha på kvelden + morgningen) 
 

 Liggeunderlag + sitteunderlag 
 

 Vindtett jakke og regntøy 



 
 

 Turklær  
 

 Joggesko/sandaler 
 

 Fjellstøvler (vanntette) 
 

 Ekstra underbukser, sokker (ull) og t-skjorter 
 

 Ekstra genser, T-skjorte, bukse og shorts 
 

 Varm genser (ull/fleece) – det kan bli kaldt om kveldene   
 

 Lue og votter/hansker (vi er til fjells) 
 

 Ullundertøy (topp+stillongs, godt å sove i) 
 

 Badetøy inkl. håndkle 
 

 Caps/solhatt, solbriller og solkrem 
 

 Myggnetting (type for caps / ikke nødvendig) og myggstift eller 

myggspray (fåes i sportsbutikker) 
 

 Toalettsaker og håndkle 
 

 Kniv (om du har, vi tar med lånekniver fra speidergruppen) 
 

 Drikkeflaske (merket med navn) 
 

 Matpakke til reisen. Gjerne noe drikke også 
 

 Lommelykt 
 

 

Ps: Småspeider skal ikke ha med snop, speidergruppen ordner 

med bålkos både fredag og lørdag. 


