
Invitasjon til samarbeid om  
Norges speiderforbunds landsleir i 2021
Partnerskap søkes!
Speidere er eksperter på aktiviteter for og med barn og unge. Vi søker nå kommuner som vil bidra til 
å gjøre speiderlandsleiren i 2021 til en fantastisk opplevelse for speiderne og lokalbefolkningen.  
    



Hva er speiding?
Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon 
med cirka 19 000 medlemmer. Medlemmene er organisert i 
rundt 400 lokale speidergrupper. Speideren startet i England 
for over 100 år siden, og er i dag verdens største barne- og 
ungdomsbevegelse med 50 millioner medlemmer fordelt på 
mer enn 200 land. Hvert fjerde år møtes opp mot 10 000  
norske og utenlandske speidere til landsleir i én uke.

Om landsleir
Norges speiderforbund arrangerer landsleir hvert fjerde år. 
Hovedmålgruppen er speidere i alderen 10-25 år. I løpet av én 
uke bygger speidergruppene opp og bor på hver sin leirplass 
innenfor landsleirområdet, og speiderne opplever masse  
aktiviteter, store show og overnattingstur utenfor leirområdet 
uten voksne. Det blir også utforsking av lokalområdet, for  
eksempel bytur, tur til badeland, museumstur m.m.   
Landsleiren skal støtte opp om Norges speiderforbunds  
formål. 

Formål og verdier
Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til 
selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar 
med idealene fra speiderløftet og speiderloven. De fire  
kjerneverdiene vennskap, samarbeid, opplevelser og friluftsliv 
preger speideraktivitetene for alle aldersgrupper. 

Speiderne arbeider utfra metoden «Learing by doing», som vil 
si at de lærer gjennom egne handlinger og får erfaring som 
danner grunnlaget for personlig utvikling. Speiderne lærer 
også at de gjennom aktiv handling kan påvirke samfunnet i 
positiv retning.



Vi ser for oss at vertskommunen: 
• setter sitt preg på landsleiren på mange måter. 

Landsleirens aktiviteter og profil er farget av 
det som er spesielt for kommunen og bidrar til 
å gjøre landsleiren attraktiv for alle deltakere.

• får inspirasjon til mer sosialt engasjement for 
egne innbyggere etter leiren, for eksempel nye 
aktivitetstilbud til barn og unge.

• tilrettelegger for infrastruktur for leiren som 
kan komme kommunens innbyggere til gode 
etter at leiren er ferdig.

• er med på å gjøre leiren til et utgangspunkt for 
å engasjere lokalt organisasjons- og nærings-
liv, noe som gir muligheter for etablering eller 
videreutvikling av tjenester og fasiliteter.

• får økt sin kompetanse knyttet til frivillig  
arbeid og store arrangementer innen  
frivilligheten.

• er med på å gjøre at landsleiren gir et løft for 
og anerkjennelse til det lokale speiderarbeidet.

• opplever å være en aktiv del av landsleirfelles-
skapet.

Hva kan vi og dere oppnå med et partnerskap?
Norges speiderforbund søker et partnerskap med en eller flere kommuner som helhjertet vil være med på å skape en stor opplevelse for leirens deltakere og sine 
egne innbyggere. Vi ønsker at leiren skal gi et løft til kommunen, dens innbyggere, organisasjoner og det lokale speiderarbeidet.



Landsleir arrangeres hvert fjerde år og samler 
speidere fra hele Norge til friluftsliv, vennskap, 
samarbeid og opplevelser. De to siste landsleirene 
har vært arrangert i Bodø i 2017 og i Stavanger i 
2013. Begge leirene samlet over 9 000 deltakere, og 
det var også stor internasjonal deltakelse.  
Landsleiren i Bodø var det største arrangementet 
for barn og unge noensinne i Nord-Norge. 

I Bodø førte leiren til en oppgradering av  
området hvor leiren ble arrangert. Det ble blant 
annet bygget 500 meter med nye gjerder, veien som 

gikk gjennom leiren ble oppgradert, og 1 850 meter 
stianlegg ble etablert.

En speiderlandsleir positiv medieoppmerksomhet, 
både for speideren og for kommunen hvor den  
arrangeres. I 2013 fikk vi blant annet forside- 
oppslag i VG, og mye lokal og regional omtale. 
Flertallet av de over 300 avisartiklene og TV- og 
radioinnslagene fra 2017 er lokale saker fra hele 
landet. Noen av dem er riksmediesaker (bl.a. NRK). 
NRK Nordland sendte direkte fra leiren i 2017 flere 
ganger i løpet av leiruka.

Erfaringer fra landsleiren i Bodø i 2017 og 
landsleiren i Stavanger i 2013

Her er noen uttalelser fra samarbeidende 
kommuner i 2013 og 2017:  
«Jeg opplevde en fantastisk mobilisering av frivillige medarbeidere, og det var inspirerende for meg å 
besøke speiderleiren, hilse på deltakere og slekt og venner av deltakerne som var på besøk i leiren. Det 
var veldig kjekt at så mange utenbys fra fikk oppleve Stavanger, både byen og omgivelsene. Det var rett 
og slett  imponerende å oppleve hvordan en speiderleir organiseres og gjennomføres. Her er god  
planlegging suksessfaktoren for en vellykket leir!» Bjørg Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger.

«Et slikt stort arrangement er uten tvil krevende, men det gir også stor oppmerksomhet regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Det gir en god mulighet til å reklamere for området og de kvalitetene man 
ønsker å markere seg på. I tillegg har arrangementet en stor egenverdi i seg selv. Det skaper fantastiske 
minner for livet for deltakere og arrangører. 

Bodø kommune har også lært mye om koordinering av tjenester og etater inn mot store arrangement 
som tilrettelegger og arrangørby. Slike store arrangementer har store ringvirkninger på lokalt nærings-
liv og handel, men det viktigste er kanskje hvordan det er med på å skape stolthet over egen kommune 
og hva vi får til sammen med andre.» Per Grøtterud, Kulturkontoret Bodø kommune.



Leirplassen og området 
• Leirområdet bør være på minimum 500 mål 

med grunnforhold egnet for teltliv
• Området må kunne deles opp i forskjellige  

aktivitetsområder, leirtorg og en samlingsplass 
til en stor scene og 10 000 personer. Scene- 
området må være godt fundamentert og takle 
store kjøretøy.

• Det må være aktivitetsmuligheter/turområder i 
nærheten av leiren. 

• Gresset/kornet må minimum sås året i forveien. 
Må ikke gjødsles med naturgjødsel i leiråret.

• Plan for omlegging av trafikk, og skilting av 
omkjøringer rundt leiren.

• Flere adkomstveier til leirområdet er ønskelig, 
samt nærhet til offentlig transport.

• Mulighet for parkering av biler og busser.
• Det er behov for nærliggende bygninger  

(faste bygninger og/eller mulighet til å etablere 
midlertidige fasiliteter) til leiradministrasjon, 
beredskap, pressesenter, leirsykehus, teknisk 
drift osv.

Infrastruktur
• Tilrettelegging av strøm for drift av leiren. 

• Tilrettelegge for trådløst internett og  
sceneteknikk. 

• Tilrettelegging av vann til leiren, og kloakk for 
toalettfasiliteter.

• Løsning for renovasjon for 50-75 tonn avfall og 
omtrent 500 tonn trevirke.

Lokalt samarbeid
• God dialog og avtaler med grunneiere og  

drivere/forpaktere av jorder man tenker brukt 
til leiren.

• Kommunal velvilje og støtte fra lokalmiljøet 
(nødetater, lokale organisasjoner og næringsliv).

Våre behov og forventninger



Mål og  
suksesskriterier 

• Landsleiren skal bidra til å nå Norges 
speiderforbunds langtidsmål.

• Landsleiren skal bidra til synliggjøring av 
norsk speiding og skal sette dagsorden i 
mediene i leirperioden, både lokale,  
regionale og nasjonale.

• Landsleiren skal søke et tett og  
konstruktivt samarbeid med kommune, 
fylkeskommune samt øvrige regionale og 
nasjonale myndigheter i området.

• Landsleiren skal bidra til et bredt  
engasjement og stolthet blant  
innbyggerne og ulike typer virksomhet i 
den aktuelle kommunen og  
fylkeskommunen.

• Landsleiren skal gjennomføres som en 
miljøvennlig leir.

• Leirprogrammet skal tilrettelegges slik at 
det skaper et aktivt og mangfoldig tilbud 
for deltakerne. 

• Landsleiren skal sette varige, positive 
spor i kommunen, for eksempel i form av 
et bedre utviklet fritids- og friluftslivs- 
tilbud for innbyggerne og besøkende.



Beskriv i søknaden hvordan deres kommune kan 
oppfylle Norges speiderforbunds behov og  
forventninger beskrevet i denne brosjyren i  
forbindelse med gjennomføring av landsleiren i 
2021. Beskriv også hvorfor deres kommune bør 
velges. Hva kan kommunen bidra til når det  
gjelder å gi landsleiren «form, farge og særpreg»? 

Gi et tilbud på 
samarbeid



Tidsplan
Her er tidsplan for prosjektet:

• Uke 8 Invitasjon til partnerskap sendes ut
• 15. juni Frist for kommuner for å sende inn 

tilbud
• Uke 33-36 Møter med interesserte  

kommuner/verter
• Uke 39 Endelig tilbakemelding fra 

interesserte kommuner
• Uke 42 Utvelgelse
• Uke 43-44 Utarbeidelse av kontrakt
• Uke 48 Kontraktsunderskrivelse

Kontakt oss 
Interesserte kommuner bes sende sin søknad 
innen 15. juni til:
Norges speiderforbund
Postboks 6910 St. Olavs plass
0130 Oslo
E-post: nsf@speiding.no

Spørsmål og ytterlige opplysninger:
Line Aas Mjøster
Leder for Kommunikasjon og marked
line.aas.mjoster@speiding.no
Telefon: 22 99 22 30
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