
HALSNES 1015
Romerike Kretsleir sommeren 2015

INFOSKRIV #4

Tingplossen på Halsnes ved innsjØen Mjermen i Aurskog Hølond er stedet hvor olle ættene i Romerike
krets samles tilTing, 28. juni til 4. juli. Nå er det bore får doger igjen til innrykk!

Stab - innrykk

De som er påmeldt som stab: Fremmøte innen 12.00 lfidag,27.5. og hjemreise blir i løpet av søndag

5.7.

Innsjekk

Dere vil bli møtt av parkeringsvakter som styrer trafikken inn/ut av leirområdet. Rask avlessing.

Biler som skal stå parkert, må ha lapp med gruppenavn, eget navn og mobilnummer liggende synlig i

frontruta. Av plass hensyn, oppfordres det til samkjøring/ha færrest mulig biler stående parkert
gjennom leiruken.

Ledere vil bli henvist til innsjekk.

Flokkledere må også sjekke inn da de kommer på torsdagen.

Kurs

Det er fremdeles mulig å melde seg på til trinn 1. Tenk igjennom om det er noen flere i gruppa som

trenger trinn 1 og meld inn snarest til kontoret@romerikekrets.no
Kursleder er Einar Andreas @vreness, tlf. 918 7L 446.



Program

Hjelpende hender fra ledere/rovere trengs for å gjennomføre øktene. Alle ledere/rovere må beregne

å hjelpe til under Øktene og det blir påmelding for dere ved innsjekk; søndag (tropp)/torsdae (flokk).

Dette er i grove trekk hvordan uka kommer til å se ut. Justeringer kan komme.

Hike

Alle speidere, også rovere - både de som bor i roverleir og de som bor med troppen - skal ut på haik.

Haik er som tidligere informert en kombinasjon av padling og gange.

VIKITG! Alle må ha med egen rednings- eller flytevest som er i ca riktig størrelse. Gjelder også

småspeidere pga kanoaktivitet på fredag.

Takk for innmelding av kanoer gruppene kan stille med. Vi ber om at disse stiller med kanoer:

1. Bjørkelangen 8

Hemnes 8

Rælingen 8

Nittedal 4

l-. Slattum L4

Lørenskog Syd 8

5. Eidsvoll 5

Skedsmo 8+4 (2 hengere)



3. Eidsvoll 8

Nes-Årnes 8

Lørenskog FSK 7

Ellers vanlig utstyr pr patrulje/lag for hailq så som; presenning/haikeduk, vannkanner, kompass,

første hjel psutstyr, sto rm kjøkke n m/gass ( i kke rødsprit), ...

Pakke vanntett.

Vann kan etterfylles underveis.

[eirsang

Det er veldig lov å ta med gitar, evt andre instrumenter til bruk på leirbålene @

GD
Romerike møtes igien
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Det er tid for tretsleir
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Finn deg en venn
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Som vikinger skal vi udorske mø
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av vår egen fortid,
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Kom se hva som skjø
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Hei hå
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Hei hå
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Hei fallera
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Hei hå
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EmC
På leir har vi det bra

På Halsnes holder høvdingen til
på sitt flotte Langskip
ser du han med et smil
han skal på tokt og tar skjoldet sitt med
Det er plass til alle
bli med og se

Refx2

Forsyning

Første matutlevering blir i f b m utlevering av varm mat søndag ettermiddag.

Matpa kke/drikke s6ndag formiddag må med bringes.

Siste matutlevering sammen med varm rnat fredag ettermiddag.

Det vil bli mulig å få fryst kjøleelementer hos forsyning. Kan leveres/hentes if b m med matutlevering

morgen og ettermiddag.



Kiosk

Det blir kiosk, så husk lommepenger @

Hittegods vil også bli samlet i kiosken. Mye hittegods etter SSS/KK som vil bli tatt med på leiren.

tading

lngen lademulighet for speidere, begrenset lading for ledere.

HMS

Gruppene må ha med førstehjelpsutstyr og håndterer skader selv så langt det er mulig eller man

føler seg kompetent til det. Husk strips til kuttskader. Flytende plaster anbefales.

Normalt skulle toppen være over, men forsinket pga lite sommervarme så langt - midler mot knotten

anbefales.

Gruppene må medbringe utfylte helsekort på speidere og ledere som deltar på leiren. Dette

oppbevares trygt Bruppevis og vil kun bli tatt frem ved behov (ekstern legehjelp etc).

Brannslokningsapparat, Minst ett i str 6 kg.

Rovere/ledere vil måtte bidra til vaktstyrken "høvdingens menn" i løpet av leiruken.

Gruppebesøk

Alle gruppene vil få besøk av kretsleder/gruppekontakt fra kretsstyret i lØpet av leiren. De tar kontakt

under leiren og avtaler nærmere.

Vi begynner å bli klare - gleder oss til å treffe dere og ser frem til en strålende uke på Tinget!

Med hilsen Storhøvding @yvind av Halsnes og hans medhjelpere

Vi ka n nåes på : kretsleir@ romerikekrets.no /kontoret@ romerikekrets. no

Egen fane på hjemmesiden her


