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LEDER
REDAKTØR: KIRVIL KAASA

Finnes det noe morsommere og kulere i 
speideren enn å dra på leir? Enten det 
er en tredagers pinseleir med gruppa, 
landsleir med en lang busstur i hver 
ende, eller kanskje en verdensspeider-
leir med tusenvis av andre speidere fra 
langt over 100 land – det er så mye gøy 
å oppleve! Dessuten er alle leire litt 
forskjellige, så det er alltid noe nytt og 
spennende å se og oppleve.

Veldig mange har det sånn at når de 
blir voksne, så er speiderleirene noe av 
det de husker aller best fra de var barn 
og ungdommer. Noen av de beste 
vennene dine er gjerne de du har vært 
på flere leirer sammen med.

Har du ikke vært på leir ennå, kan det 
være litt vanskelig virkelig å skjønne 
hva en speiderleir er. Jeg skjønte det i 
hvert fall ikke før jeg hadde prøvd det. 

Etter det har jeg vært på leir minst 20 
ganger, og jeg blir aldri lei! 

Mens det ennå er høst og mørkt ute 
kan du lese leirstoffet i Speideren og 
glede deg til sommerens leiropple-
velser, enten du skal på landsleir eller 
på et annet herlig leireventyr. Da 
skjønner du nok i alle fall at det er flere 
ting du og patruljen din kan gjøre 
mens dere venter! 

ALDRI LEI LEIR!
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KORTNYTT
TEKST: ALEXANDER VESTRUM OG KIRVIL KAASA

Her presenterer vi notiser om 
små og store speiderhendelser. 

Fortell oss hva du driver med! Har 
dere vært på en tur litt utenom det 
vanlige? Kanskje dere har gjort noe 

som er blitt lagt merke til i lokalsam-
funnet? Send bilde og en kort tekst 

til Speideren, så kanskje det havner i 
bladet: kirvil.kaasa@speiding.no

TIPS OSS



FREDSLYSET KOMMER!
I disse dager nærmer flammen som 
har brent i over tusen år seg deg! 
Fredslyset begynner sin ferd i Oslo 
mandag 21. november. Neste dag 
kommer det til Molde og bæres om 
bord på to hurtigruteskip. Onsdag 
23. er det i Bergen og søndag 27. i 
Vadsø. Flammen kan hentes i alle 
anløpshavnene – se detaljer på 
fredslyset.no.
Tirsdag 22. brenner flammen på 
speidergudstjeneste i Hamardomen. 
Den kjøres med bil til Stavanger og 
kan hentes underveis. Mange kirker 
holder gudstjenester med Fredslyset 
27. november. Flammen minner om 
at vi er én menneskehet med en felles 
drøm om fred på jorden.

– Jeg tror ikke det har vært flere 
deltakere på JOTA-JOTI i kretsen 
siden begynnelsen av 90-tallet, sier 
Per Hansen fra 1. Rykkinn speider-
gruppe og JOTA-komiteen om 
arrangementet i Asker og Bærum 
krets. 150 speidere deltok på 
kretsens mangfoldige program og 
koste seg inne og ute. Overnat-
tingen foregikk selvsagt ute. – Vi 

skal videre på leir etterpå, vi får 
sette opp telt på jordet til en av 
lederne, forklarer Oda Jessen (13). 
– Men først skal vi ha noen flere 
aktiviteter her og spise lunsj. Det 
blir JOTI-chatting i kveld, og 
leirbål. Vi gleder oss!, supplerer peff 
Emily Richardsen (13), begge fra 1. 
Rykkinn speidergruppe.

LA1ABS KALLER … 

Mina Andersen, Emily Richardsen, Emilie Walhaug, Oda Jessen og Johanne 
Hermansen fra 1. Rykkinn snakker over amatørradio under kyndig veiledning av 
Thomas Jenssen fra NRRL.
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Komiker og skuespiller Odd-
Magnus Williamson, kalt «Odda», 
snakker i et intervju med Dagbladet 
om speiderbakgrunnen sin.
– I speideren var jeg ganske frekk, 
og jeg husker det var en av lederne 
som spurte «Hva skal det bli av deg? 
Det eneste du duger til er å slenge 
med leppa til folk». Tenk det, en del 
år seinere tjener jeg penger på det. 
Kjeften er et godt og deilig verktøy, 
sier «Odda». Han har denne høsten 
har vært aktuell både på teater-
scenen og i TV-serien «Aber 
Bergen» og «Nobel –  fred for 
enhver pris».

«ODDA»: – I SPEIDEREN 
VAR JEG GANSKE FREKK
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Speidingens dag i Nedre Buskerud 
krets’ regi samlet 140 deltakere på 
Klokkerhaugen ved Hurum kirke en 
lørdag i september, skriver Røyken 
og Hurum avis. De fleste var 
speidere mellom seks og ti år som 
deltok i en rundløype. Den ble 
avsluttet med skattejakt – med 

Fritjof Harald Strøm i Rødøy FSK 
speidergruppe, Helgeland krets, er 
tildelt Rødøyprisen 2016. 
– Han får prisen for sitt mangeårige 
arbeid i speiderbevegelsen og for 
sitt arbeid med Camp Gjerøy. Vi 
gratulerer! skriver Rødøy 
kommune.
Overfor Avisa Nordland betegner 
kulturleder Anita Lykkja Fritjof 
som «en superpositiv kar».
– Han er en stor ressursperson som 
aldri gir seg, sier kulturlederen.
Prisen består av et diplom og 5 000 
kroner. Og dette er ikke den første 
prisen Fritjof Harald Strøm mottar. 
For et snaut år siden ble han kåret 
til «Årets friluftsentusiast» av 
Polarsirkelen friluftsråd.

SKATTEJAKT OG GELÉ MED VANILJESAUS

PRIS TIL SUPERPOSITIV 
SPEIDERLEDER I 
NORDLAND
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Speidere fra 1. Søgne sjøspeider-
gruppe og Songdalen FSK speider-
grupper, med litt støtte fra Dykker-
klubben, seilte kutteren Havbraatt i 
en veteranskipsregatta i Kristian-
sand tidligere i høst. Havbraatt 

kom på fjerde plass, etter diverse 
tillegg i tiden på grunn av 
Havbraatts gode seileegenskaper i 
forhold til de litt langsommere 
skøytene, melder N24.

FJERDEPLASS FOR HAVBRAATT I REGATTA
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skatter til alle. Speiderne som 
deltok kom fra Drammen, Skoger, 
Lier, Sætre, Slemmestad, Røyken og 
Hyggen. Mye god mat ble lagt på 
grillen. Spesielt stor stas var det da 
speiderne fikk servert gelé med 
vaniljesaus for å markere 10-årsju-
bileet for arrangementet. 
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1 487 500
Resultatet fra Speideraksjonen 2016 
er 1 487 500 kroner! Pengene går til 
Flyktninghjelpens arbeid for syriske 
barn og unge i Libanon. De har flyktet 
fra borgerkrigen i Syria. Noe av 
pengene går til speiderforbundets 
egne hjelpeprosjekter i Liberia. 
– Tusen takk! Sier Harriet Rudd, leder 
for samfunnsavdelingen i Flyktning-
hjelpen. – Vi er stolte og imponerte 
over innsatsen dere speidere gjør for 
mennesker på flukt. Borgerkrigen i 
Syria gjør at mange barn har mistet 
muligheten til å gå på skolen.  Takket 
være speiderne får syriske barn og 
unge igjen gå på skolen. Det er med 
på å gi håp for fremtiden og skape 
muligheter for ungdom som går en 
usikker fremtid i møte. 
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38 barn og voksne var i høst med 
på overnattingstur til friluftsom-
rådet Puttara i Kongsvinger. Turen 
var et samarbeid mellom Puttaras 
venner, Byen vår, speideren og 
NaKuHel, ifølge lokalavisa Glåm-
dalen. 17 barn var speidere fra 
Kongsvinger 2 speidergruppe, 
resten av barna var ikke speidere. 
For noen ble det en kald opplevelse. 
– Jeg frøs nesten livet av meg, sier 

Med støtte fra både nasjonale og 
lokale aktører har det blitt bygd et 
klatretårn til 250 000 kroner på 
Kvernmoen leirsted i Aremark 
nordøst for Halden. Tårnet ble 
åpnet samme helg som JOTA/JOTI 
gikk av stabelen, ifølge Halden 
Arbeiderblad. Sparebankstiftelsen, 
Aremark idrettsforening og Marker 
sparebank har alle bidratt med 
penger. Kvernmoen eies og drives 
av St. Georgs Gildene i Norge.

ni år gamle Sunniva Solberg (9), 
mens tiårige Norah Marielle Kildal 
Stagnes legger til følgende:
– Jeg frøs nesten foten av meg.
–  Noen har vært litt kalde, men alt 
i alt har det gått kjempefint så 
langt. Jeg visste at speiderne som 
er med ville klare seg bra, men også 
alle de andre har greid seg fint, sa 
speiderleder Hege Mastad da 
lokalavisas journalist var på besøk.

FINT, MEN KALDT PÅ TUR I HEDMARK 

TI METER HØYT 
KLATRETÅRN ÅPNET I 
ØSTFOLD
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I høstferien arrangerte Lillesand 
speidergruppe i Sørlandet krets 
friluftsskole for 13 barn. De fikk 
blant annet prøve seg på spikking, 
matlaging på bål og kanopadling.
– Vi har gått lange turer, brent bål 

BARN PÅ FRILUFTSSKOLE I LILLESAND 
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37 speidere fra Åfjord og Rissa i 
Sør-Trøndelag krets hadde nylig en 
minileir på Selset friluftsområde. 
Der øvde de seg til landsleir neste 
år. Som på en større leir var det 
matlaging over bål, konstruksjon av 
byggverk med enkle materialer, 
leirbål og mye læring, lek og moro, 
skriver avisa Fosna-Folket.

SPEIDERE I TRØNDELAG 
ØVDE TIL NORD 
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og besøkt naturreservat. Det har 
vært veldig gøy, og det morsomste 
var å få lage ting med kniv, sier 
Marcus Nordanger til 
Lillesands-Posten.
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LEIR
TEKST: ANNE CATHRINE HYDE • FOTO: KJETIL JØSSANG OG PRIVAT

Er det én ting i livet du setter pris 
på, er det nok det å ha venner. 

Om de går i klassen din, eller om 
dere til og med bor langt unna 
hverandre er ikke avgjørende, 

dere er fortsatt venner. Noe av 
det beste du kan skaffe deg på leir 

er, nettopp, venner.

LEIRVENNER 
FOR LIVET 

Her er noen 
korte historier om 

speidere som deg og 
meg som fikk en venn 

eller to på leir, og 
som fortsatt er 

venner.

NORD 2017
TEKST: BIRGITTE HENEIDE

I dette nummeret av Speideren har du 
fått første del av leirmerket til lands-
leiren Nord2017! Neste del får du når 
du har fullført reisen til Nord. Under 
leiren blir det også andre merker du 
kan samle. De vil danne solstrålene 
rundt midnattssola di, f.eks. for 
forhåndsoppgave, haik eller armada. 

Vi gleder oss til å se deg på Nord!
 

Fikk dere ikke nok merker i husstanden? 
Send en melding til info@nord2017.no så 
sender vi til dem som mangler!

GOD JUL 
FRA NORD!

mailto:info@nord2017.no
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TEKST: ANNE CATHRINE HYDE • FOTO: KJETIL JØSSANG OG PRIVAT

VENNER FRA JAPAN

Christoffer Haug, 18 år, fra 
Skedsmo speidergruppe og
Miriam Nerheim, 18 år, fra 
Nittedal speidergruppe

Christoffer: – Vi ble kjent i 
forkant av jamboreen (verdens-
speiderleiren) som var i Japan i 
2015, siden vi var i samme tropp. 
I etterkant av leiren har vi møttes 
på ulike turer og leirer, i tillegg til 
å snakke sammen på snapchat av 
og til. 

GLEDER SEG TIL Å 
MØTES IGJEN I BODØ
 

Anja: – Vi møttes på leir i Sverige 
da vi var i stortropp under Camp 
in Camp (leir på utsiden av World 
Scout Jamboree i Sverige i 2011). 
Vi hang mye sammen, siden vi var 
på samme alder. Vi møttes igjen i 
Stavanger under landsleiren, det var 
egentlig tilfeldig. Siden det har vi 
hatt kontakt på Snapchat og snakker 
sammen! Begge skal til Bodø, og vi 
gleder oss til å møttes igjen.

Anja Gustavsen,19 år, fra  
1. Sannidal speidergruppe. 

Henrik Malme, 18 år, fra 
6. Narvik speidergruppe

Arthur Fosheim Lauritzsen 16 år fra 
1. Langhus speidergruppe møtte
Ine Valsø Brendryen 16 år og Astrid 
Kristine Monsen 15 år fra Byåsen 
KFUK-KFUM speidergruppe

Arthur: – Min patrulje og deres 
patrulje på Røros-leiren skulle haike til 
samme sted. Vi møttes på veien og 
patruljene våre gikk sammen fram dit 
vi skulle være om natta, vi overnattet 
under samme gapahuk og gikk 
sammen tilbake. Vi holdt også god 
kontakt gjennom resten av leiren. 

MØTTES PÅ LEIR PÅ RØROS I 2015 
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LEIR: LÆR DEG Å SPILLE!
TEKST: KIRVIL KAASA  • FOTO: INE THORGERSEN

GØY MED GITAR!
Kan du synge og spille gitar ved leirbålet, blir det enda kulere på leir! Synne 
Holen (16), som opptrådte på NM i speiding i juni, har tips til deg som vil lære 
deg noen grep.

HAR DU IKKE GITAR? 
Flere bibliotek låner ut instrumenter, blant annet gitar. Kanskje 
noen du kjenner vil låne deg en. Vil du kjøpe en, men ikke bruke 
så mye penger, er det mange gitarer til salgs på for eksempel 
finn.no. Så er det bare å sette i gang – allerede når du har lært 
ett grep kan du faktisk begynne å spille sanger!
Lykke til!

SANGER PÅ ENGELSK MED 4 GREP

Hey, Soul Sister – Train
Hello – Adele
Photograph – Ed Sheeran
Try – Colbie Caillat

Baby – Justin Bieber 
You’re beautiful – James Blunt
With or without you – U2
Let it be – The Beatles

Kilde: Synne Holen og onlinegitar.no

V-9, 
K-13

– Kan du de fire grunnleggende 
grepene, Em, G, C og D, kan du spille 
og synge utrolig mange sanger! 

Synne vet hva hun snakker om. 
16-åringen fra Hurum, som går 
første året på musikklinja ved St. 
Hallvard videregående skole i 
Lier, har sunget fra hun var liten 
og spilt gitar siden hun var ti år. I 
Ungdommens kulturmønstring 
(UKM) gjorde hun det bra og gikk 
videre til landsmønstringen allerede 
da hun var 14. Hun har opptrådt for 
mange tusen mennesker på Universi-
tetsplassen i Oslo i forbindelse med 
skiskytter-VM sist vinter. Under 
ungdoms-OL på Lillehammer var hun 
også på scenen, og på NM i speiding i 
Røyken, for å nevne noe. 

ØVER FORDI DET ER GØY
Øve, øve og atter øve er veien til å bli 
skikkelig god, uansett hva det gjelder, 
forklarer Synne. – Men de fire grunn-
leggende grepene kan du lære deg 
ganske raskt. 

Hun begynte først å spille piano, men 
syntes ikke det var så gøy. Dermed øvde 

hun heller ikke noe særlig. 
– Så det betyr at det er om å gjøre å finne 

et instrument en trives godt med? 
– Helt klart! Da jeg begynte med 

gitar, syntes jeg det var veldig gøy. Jeg 

hadde lett for å lære og øvde mye helt 
fra starten. Dermed ble jeg god fort. 

Første gang jeg opptrådte med gitar 
og sang var på avslutningskon-
serten på nybegynnerkurset jeg 
tok. Noen spilte barnesanger, men 
mitt nummer var «Hey, Soul Sister» 
av Train. Nå øver jeg kanskje en 

time hver dag, av og til flere timer, 
men jeg gjør det fordi jeg har lyst.

SPILT MYE PÅ LEIR
Synne har ikke vært speider, men 
forteller at flere i familien har vært 
eller er speidere. – Det var fint å spille 
på NM, speideren virker veldig hyggelig 
– det var god stemning. Hun har spilt 
på KFUK-KFUM-leiren Sommertreff på 
Risøya, men har ikke sittet og spilt ved 
et bål, det blir mest opptredener på en 
scene. Synne skriver egne sanger, både 
melodi og tekst. To av dem kan du høre 
på NRK P3 Urørt.

Vi spør om det å kunne spille gitar er 
et lurt sjekketriks?

– Det vet jeg ikke, jeg har i hvert fall 
ikke merket det, men kanskje det 
funker for noen?

SYNNES TIPS
– Bortsett fra å kunne de fire grepene 
på gitar, kan det å ta et kurs være en god 
start, men en må jo ikke det. Spør noen 
du kjenner som kan spille om de kan vise 
deg litt, og så kan du også se på nett og 
lære fra YouTube-filmer. Så er det bare å 
prøve seg fram på gitaren!
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JAKTEN PÅ LEIRKJÆRESTEN
TEKST: TOVE ARNTZEN FOTO: PRIVAT  

KAN LEIRKJÆRLIGHETEN 
VARE?

Leirbålskappe = Meget praktisk plagg for 
å holde varmen, kan med hell brukes 
sammen med leirkjæreste, da det er
 god plass.

Og det er vel det ultimate ved å ha 
leirkjæreste, å sitte tett sammen under 
leirbålskappen ved bålet, når kvelden 
og roen senker seg over leiren!

På min andre leir fikk venninna mi 
leirkjæreste, en gutt med masse fregner 
og leirbålskappe. Jeg var så misunnelig 
på henne som fikk sitte i en god og  

varm armkrok!  Vi var 12 år, og jakten 
på leirkjærester var i gang.

I hele min speidertid har jeg hatt 
bare én leirkjæreste, men mange 
leirforelskelser. Det er også den 
historien nesten alle jeg har snakket 
med forteller. De fleste ser på leirkjæ-
rester som ferskvare, noe som er over 
etter noen fine dager sammen på 
leir. Men av og til varer 
leirkjærligheten! 

God leirkjærestejakt! 

Camilla (24) og Jone Surnevik Kristiansen 
(26), Rennesøy KFUK-KFUM-speidere

Camilla og Jone er ivrige speidere, og 
møttes da de var 16 og 18 år. De er ikke 
enige om alt, men gjelder det speiding, 
er de helt på nett. I 2014 giftet de seg 
på landsleiren til KFUK-KFUM-
speiderne.  – Det kjentes helt riktig, 
forteller de. – Speideren har vært og er 
en stor del av livet vårt.

Maren Sofie Dahle (25) og Daniel Engen 
Eriksen (28), Fredrikstad FSK 

speidergruppe.

Maren og Daniel likte hverandre fra de 
begynte i troppen, uten at den andre 
visste om det. Men da de ble ledere 
skjedde det noe når blikkene deres 
møttes. På troppsleir i Skottland i 2006 
hadde Daniel ‘glemt’ puta si, og måtte 
låne Marens, og Maren frøs ofte, og 
måtte få sitte i armkroken til Daniel 
ved leirbålet. Årene gikk og leirkjærlig-
heten vokste. På tur over Besseggen i 
2011 fridde Daniel og fikk JA. De giftet 
seg året etter, og er fortsatt kjærester 
på leir. 

Cecilie Thompson Stokke (34) og Atle 
Stokke (35), Grünerløkka MS 

speidergruppe.

På en leir i 1998 startet hjertene til 
Cecilie og Atle å slå fortere. På en haik 
med mye regn, hvor hun var peff og 
han var ass, ble de sittende oppe om 
natta og prate etter at de yngre 
speiderne hadde sovnet.

Da oppsto magien, og de ble leirkjæ-
rester. Til sommeren har de vært gift i 
10 år og har to barn. Sammen driver de 
troppen til speidergruppa. Cecilie er 
fortsatt sjefen, hun er troppsleder og 
Atle er troppsassistent. 

Leirkjæreste = 
«Kjæreste man får på 

speiderleir, sees ofte 
forsvinne inn i skogen 
rundt rosignal. Det er 
rapportert at noen av 
forholdene varer også 

etter at leiren er ferdig.»
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TEKST OG FOTO: IVER GJENDEM • PRODUKTFOTO: SPEJDERSPORT

BLI EKSPERT

– En god barnesekk 
kan vare i mange år om 
rygglengden på sekken er 
enkel å justere. I tillegg 
kan sekken brukes på 
tvers av aldre og den blir 
lett å arve.

Svein Otto Aure er 
speiderleder på fulltid 

og har i praksis 
vokst opp i en 
sportsbutikk på 
Sunnmøre. Han er 

nå daglig leder i 
speidernes egen 

sportsbutikk, Speider-sport, 
og har derfor god greie på sekk.

– Noen sekker blir aldri justert mer 
enn én gang fordi de er så vanskelig å 
justere. Stor borrelås-justering som 
enkelt skyver bærereimene oppover er 
så langt den beste patenten jeg har 
sett, forteller Svein Otto.

BO I SEKKEN
– Sekken bør også ha et godt mage-
belte, brystreim og regulerbare 
skulder-stropper. På tur er åpning i 
bunn kjekt, slik at det enkelt å få ut 
soveposen. På leir er bag-åpning på 
hele forsiden veldig praktisk. Da får du 
god tilgang til alt i sekken og slipper å 
rote rundt for å finne klærne. Og du 
har ingen andre å skylde på når rotet 
flyter i teltet.

Sekker har mange sømmer og mye 
stoff som krever svært mye impregne-
ring om de skal bli vanntette. Impreg-
nering er dyrt og sjelden spesielt bra 
for miljøet. Derfor er det få tursekker 

som tåler mye regn. Svein Otto 
anbefaler i stedet å kjøpe et stort 
regntrekk som har plass til sekken med 
liggeunderlag. Det koster ikke mye og 
kan redde turen.

– På leir legger du regntrekket til 
sekken rundt bæresystemet når du 
bruker sekken som bag, da slipper du 
at fukt fra bakken trekker inn i 
innholdet, eller at bæresystemet blir 
vått og ekkelt, er Svein Ottos tips.

KJØP STORT
– Kjøp en sekk som har plass til alt 
inne i sekken, anbefaler Svein Otto.

Det eneste som bør være på utsiden 
av sekken på sommeren, er liggeun-
derlag, telt, fiskestang og sag. Har du 
mye på utsiden av sekken, blir den 

vond å bære, du setter deg lettere fast 
mellom trær, og sannsynligheten for at 
du mister noe, er stor.

– Mange kjøper løse sidelommer for 
å øke volumet, forteller Svein Otto.

Stram reimene på sekken så godt du 
kan. Da kommer sekken nærmere 

SEKK SOM VOKSER

VOLUM PÅ SEKK TIL BARN:
• 40 liter passer til barn fra fem 

til ni år med en kroppslengde på 
110–145 cm.

• 50 liter passer til barn fra åtte til 
tolv år med en kroppslengde på 
125–155 cm.

• 60 liter passer til barn fra elleve 
år med en kroppslengde på 
150–185 cm.
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SEKK SOM VOKSER
DET ER KJEDELIG Å BRUKE MASSE TID PÅ Å LETE HVER GANG DU TRENGER NOE,  
HER ER NOEN PRAKTISKE TIPS:
• Soveposen bør pakkes ned i sekken og gjerne i en vanntett pose.
• Det kan være lurt å sortere tingene etter når du trenger dem:  

sovepose og soveklær i én pose, mat i en annen og ytterklær som lue, votter og regntøy i en tredje pose.
• I topplokket bør du ha de tingene du trenger å kunne nå ofte mens du går.

ryggen og du slipper å føle deg baktung.
– Men skal du på haik, legger du 

igjen sidelommene i teltet på leirom-
rådet sammen med alt som ikke 
egentlig er nødvendig.

– Det kan være forskjell på sekker til 
damer og menn, bemerker Svein Otto. 
Sekker til damer har ofte litt annen 
form på hoftebeltet og skulderstropper, 
samt litt mindre volum og noe kortere 
rygg enn sekker til herrer.

BRUK TOPPLOKKET
Mange sekker kan løsne topplokket på 
sekken slik at det kan brukes som 
minisekk.

– Det er spesielt smart på leir om du 
skal på programøkt med drikkeflaske, 
matpakke, skrivesaker, vindjakke og 
badetøy, mener Svein Otto.

MERK UTSTYRET
Det er mange andre speidere på leir og 
utstyret du har med kan fort komme 
på avveie. Da er merking lurt.

– Pass på tingene og bruk navnefeltet 
på sekk og utstyr, oppfordrer Svein 
Otto.

RØFF BEHANDLING
På fly kan reimer lett hekte seg i 
bagasjesystemet, og bagasje kan få røff 
behandling.

– Om du skal ut og fly med sekk, er 
det lurt å stramme alle reimer slik at 
sekken blir så kompakt som mulig. I 
tillegg spenner jeg hoftebeltet bak og 
rundt kroppen på sekken slik at det 
ikke stikker ut, råder Svein Otto.

– Mange kjøper egne pakkposer til 
sekk som er beregnet for flyfrakt. Disse 
er laget i robust materiale som 
beskytter sekken, i tillegg til at de 
samler alle løse reimer i posen. I posen 
er det ofte også plass til liggeunderlaget 
ved siden av sekken.

I topplokket bør du ha de 
tingene du trenger å kunne nå 
ofte mens du går.

På tur er åpning i bunn kjekt, slik at det er enkelt å få ut soveposen. 
På leir er bag-åpning på hele forsiden veldig praktisk. Da får du god 
tilgang til alt i sekken og slipper å rote rundt for å finne klærne.

Stor borrelåsjustering som 
enkelt skyver bærereimene 
oppover er en veldig god patent.
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TEKST: ANNE CATHRINE HYDE • FOTO: KJETIL JØSSANG

PLANLEGG TROPPSOMRÅDET

INNGANGEN  
SOM SIER ALT! 
Noe av det første andre kommer til å legge merke til 
ved din gruppe på en leir er portalen til troppsområdet 
deres.  
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Portalen sier noe om hvor kreative dere 
er. Portalen er inngangen til deres lille 
rike, og den er ofte det første som 
reiser seg på en leir. For noen tropper 
kan det ta hele leiruka å bygge den! 

Det er ikke nødvendig, og derfor er 
det lurt å starte planleggingen allerede 
nå! Særlig hvis et av målene deres er å 
lage en portal som er mer imponerende 
enn alle andres. Ja, kanskje høyere, 
mer avansert, eller den som har flest 
etasjer. Men viktigst av alt, ha den 
portalen som alle andre husker etter 
leiren. 

Det finnes mange ideer til portaler, 
noen er mer kreative enn andre. Dere 
kan lage portal med mange 
hengekøyer, et fancy gjerde, bruke 
bilder, bannere, farger, utskjæringer, 
skulpturer, klær osv. Dere kan bygge 
benker, heissystemer, bommer og 
tunneller. 

UTENLANDSKE PORTALER
Hvis du har vært på leir utenfor Norge, 
eller på leir med speidere fra andre 
land, har du kanskje lagt merke til at 
noen land ser ut til å være mer opptatt 
av portaler enn andre. Speidere fra 
Storbritannia og Island bygger portaler 
på nasjonale leirer, mens i USA er ikke 
portalene like lette å finne. 

Har du en ide til portal på leir? 
Snakk med troppslederen din nå, 
så har dere tid til å planlegge!

SYV TIPS FRA PORTALMESTRENE I 1. LANGHUS ROVERLAG

1 Planlegg portalen før dere 
kommer på leirområdet. 

2   Taustige er kult, men vanskelig å 
klatre i. Det er lurere å feste faste 

stigetrinn til byggverket. 

3 Tenk trekant! Da blir portalen mer 
stabil. Dere kan starte med 

firkanter og sette inn tverstokker for å 
lage trekantkonstruksjoner.

4 Hvis dere bygger høyt, surr med 
tykt tau. Hvis ikke, går det fort 

tusen meter med sisal med i 
surringen! 

5 Bruk 3–5 runder på surringene, 
stram ordentlig, begynn med 

tømmerstikk, fest med dobbelt 
halvstikk på motsatt stokk. Se 
kapittelet Nevenyttighet i Speider-
boka om pionering og surringer!

6Hvis dere planlegger å bygge 
høyest, kan det hende at dere må 

ha godkjenning fra leirarrangøren. 
Spør i tide! 

7 Vær kreative!

Sikkerhet er viktig når dere skal 
bygge portal. I Speideren for 16+ 
finner du tips til sikkerhet for 
portalbygging.

K-8, 9
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TEKST: KIRVIL KAASA • FOTO: ALEXANDER VESTRUM • ILLUSTRASJON: NORD 2017

NORD 2017

LITT VILT, VILT ELLER  
HELT VILT LEIRPROGRAM
Her er ukeprogrammet for deg som er speider på 
Nord 2017! Når troppen melder seg på landsleiren, 
skal hver patrulje sette opp hvilken type aktiviteter 
de helst vil ha.  

Aylin Kaya Gustavsen er programan-
svarlig for Nord 2017. Det betyr at hun 
har ansvaret for øktene med aktiviteter 
– alt som har rosa farge i oversikten til 
høyre, unntatt haik. – Patruljen gjør 
alle programaktivitetene sammen, 
forklarer Aylin. 

Hver patrulje følger opplegget i én 
programbolk gjennom hele leiruka, 
enten «Litt Vilt», «Vilt» eller «Helt Vilt». 
Når troppen melder seg på leiren, skal 
hver patrulje sette opp hvilket opplegg 
den helst vil ha. 

Er det bare patruljen som skal bestemme 
dette?
– Troppslederen skal melde på spei-
derne og har ansvaret for dem på 
leiren. Patruljen skal komme med sine 
ønsker og være med og bestemme, men 
troppslederen kjenner speiderne og 
patruljene godt og kan hjelpe dem å 
velge.

Hva er viktig å tenke på når patruljen skal 
velge blant «Litt Vilt», «Vilt» og «Helt 
Vilt»?
– Patruljen bør se på aktivitetstilbudet 
i både «Litt Vilt», «Vilt» og «Helt Vilt» 
og finne ut hva de har mest lyst til. 
Patruljen og troppslederen kan også 
diskutere hva patruljen vil utfordre seg 
selv på. Alle de tre programbolkene, 
«Litt Vilt», «Vilt» og «Helt Vilt», har 
varierte aktiviteter for patruljene. På 

leirens nettside nord2017.no finnes 
informasjon om programmet.

Hva bør være mest avgjørende for valget 
– nivået på haiken eller noe annet?
– Dette er viktig å få med seg: Nivået 
på haiken henger ikke sammen med 
valget av programbolk! Patruljen kan 
gjerne velge et «Litt vilt» program og en 
«vill» haik om de vil det!

Er alle sikret å få den programbolken de 
helst vil ha?
– Nei, men vi gjør vårt beste for at flest 
mulig får førstevalget sitt. Ved påmel-
dingen setter en nemlig opp en 
ønskeliste for patruljen. En patrulje 
som helst vil ha «Litt Vilt», vil uansett 
ikke bli satt opp på «Helt vilt»! Ingen 
patruljer blir satt opp på aktiviteter de 
er usikre på om de mestrer.

Kan man bytte programvalg?
– Nei, med mindre det er helt spesielle 
praktiske grunner til ønsket om å bytte. 

Når får man vite hvilken programbolk 
patruljen er tildelt?
– Så snart som mulig etter 
påmeldingsfristen.

Finnes det et aktivitetstilbud i det som 
kalles Fritid i ukeprogrammet? 
– Torget i leiren har masse drop-in-
aktiviteter å by på for speiderne fra kl. 

10 til 22.30 de fleste dagene. Det 
kommer også til å være noen slike 
aktiviteter fra torsdag før leirstart til 
mandag etter leir for dem som kommer 
til leirområdet et par dager før leiren 
starter, eller som blir en eller to dager 
etter at leiren er slutt. Det er også mulig 
å bruke fritiden på aktiviteter utenfor 
leiren, som Flymuseet og Nordlands-
badet, som begge ligger rett ved leiren. 
Disse er ikke inkludert i deltakerprisen.

TID TIL VENNER
– Vi spurte speiderne om hva som er 
viktig for dem for at det skal bli en best 
mulig leir, forteller Aylin. – Noe av det 
de sa, var at de vil ha tid til bare å være 
sammen med venner og gå rundt i 
leiren og bli kjent med nye venner. 

SOM ÉN LANG PATRULJETUR
– Landsleiren blir på en måte som én 
lang patruljetur, sier Aylin. – Når det er 
fritid, bli enige i patruljen om hva dere 
vil gjøre. Peffen og assen har ansvaret 
for at ingen går alene, hvis de ikke vil 
det. Sørg for at alle i patruljen har 
minst én å være sammen med, er 
Aylins tips. – Da får hele patruljen en 
topp leir!



15

Programvalg Litt Vilt Programvalg Vilt Programvalg Helt Vilt

Lørdag 12.00-20.00 Leirbygging (inkl.lunsj og middag) Leirbygging (inkl.lunsj og middag) Leirbygging (inkl.lunsj og middag)

20.00-22.30 Åpningsleirbål Åpningsleirbål Åpningsleirbål

Søndag 10.00–12.30 Morgenøkt Fritid (inkl. lunsj) Fritid (inkl. lunsj og middag)

12.30–14.30 Fritid (inkl. lunsj og middag)

14.30–17.00 Ettermiddagsøkt

17.00–20.00 Fritid (inkl. middag)

20.00–22.30 Kveldsøkt

22.30–23.30 Fritid

23.30– ScoutsOwn ScoutsOwn ScoutsOwn

Mandag 02.00–10.00 Sove (inkl. frokost) Sove (inkl. frokost) Sove (inkl. frokost)

10.00–12.30 Fritid (inkl. lunsj og middag) Fritid (inkl. lunsj og middag) Fritid (inkl. lunsj)

12.30–14.30

14.30–17.00 Ettermiddagsøkt

17.00–20.00 Fritid (inkl. middag)

20.00–22.30 Kveldsøkt Haik (inkl. sove, frokost og lunsj)

22.30–23.30 Fritid

23.30–02.00 Nattøkt

Tirsdag 02.00–10.00 Sove (inkl. frokost) Sove (inkl. frokost)

10.00–12.30 Morgenøkt Fritid (inkl. lunsj)

12.30–14.30 Fritid (inkl. lunsj og middag)

14.30–17.00 Ettermiddagsøkt

17.00–20.00 Fritid (inkl. middag) Fritid (inkl. middag)

20.00–22.30 Haik (inkl. sove, frokost og lunsj)

22.30–23.30

23.30–02.00 Nattøkt

Onsdag 02.00–10.00 Sove (inkl. frokost) Sove (inkl. frokost)

10.00–12.30 Fritid (inkl. lunsj) Morgenøkt

12.30–14.30 Fritid (inkl. lunsj og middag)

14.30–17.00 Ettermiddagsøkt

17.00–20.00 Fritid (inkl. middag) Fritid (inkl. middag)

20.00–22.30 Kveldsøkt Haik (inkl. sove, frokost og lunsj)

22.30–23.30 Fritid

23.30–02.00 Nattøkt

Torsdag 02.00–10.00 Sove (inkl. forkost) Sove (inkl. forkost)

10.00–12.30 Fritid (inkl. lunsj) Morgenøkt

12.30–14.30 Fritid (inkl. lunsj og middag)

14.30–17.00 Ettermiddagsøkt

17.00–20.00 Fritid (inkl. middag) Fritid (inkl. middag)

20.00–22.30 Pefftreff Pefftreff Pefftreff

22.30–23.30

23.30–02.00

Fredag 02.00–10.00 Sove (inkl. frokost) Sove (inkl. frokost) Sove (inkl. frokost)

10.00–12.30 Fritid Fritid Fritid

12.30–14.30 Markedsdag Markedsdag Markedsdag

14.30–17.00

17.00–20.00 Fritid (inkl. middag) Fritid (inkl. middag) Fritid (inkl. middag)

20.00–22.30 Avslutningsleirbål Avslutningsleirbål Avslutningsleirbål

22.30–23.30 Fritid Fritid Fritid

23.30–02.00

Lørdag 02.00–10.00 Sove (inkl. frokost) Sove (inkl. frokost) Sove (inkl. frokost)

10.00–12.30 Nedrigging av leir Nedrigging av leir Nedrigging av leir

LEIRPROGRAM
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TEKST: KIRVIL KAASA • FOTO: ANDREAS HARJO KJELLMANN OG CHRISTER DANMO 

NORD 2017

Hva er vel en landsleir 
uten et program, en 

haik og leirbål det blir 
snakket om på veien hjem 

fra leiren? Programmet 
under Nord 2017 er i ferd 

med å ta form. 

Med midnattssola i tankene skal hele 
døgnet utnyttes og gi plass til enda mer 
speiding og bra aktiviteter.

Alt av programaktiviteter og haiken 
vil foregå i patruljer. Ved påmelding til 
leiren, som skal skje i januar 2017, 
setter patruljene opp hvilke aktiviteter 
de ønsker seg, og hva slags haik de 
helst vil ha. Les mer om forhåndsvalg 
av program på side 14–15.

DOBBELT SÅ MYE LEIR – 
PROGRAM DAG OG NATT!
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Hver programbolk 
har mange ulike 

aktiviteter, og dette er bare 
noen ganske få av dem. 
Flere detaljer vil komme 
etter hvert. Følg med på 

nord2017.no!

MIDNATTSØKT
Blant programaktivitetene på Nord vil det være både 
noe kjent og noe annerledes. Det vil være dagøkter, 
men også økter rundt midnatt! Alle speidere får delta 
på en midnattsøkt, og dagen etter får de en hvileøkt.

MARKEDSDAG
Fredag skal det være markedsdag. 
Der bidrar alle gruppene med 
aktiviteter eller andre innslag – her 
er det bare å bruke fantasien! De 
beste bidragene blir premiert. På 
markedsdagen får speiderne utdelt 
egne «leirpenger» som kan brukes på 
alle de ulike markedsdagsaktivitetene.

HAIK
Haiken vil være delt inn i fire ulike 
typer etter vanskelighetsgrad. 
Patruljen din velger på forhånd en 
type haik dere mener passer for 
dere. Hvis dere vil, kan dere i stedet 
planlegge en haikerute selv! Alle 
haikene vil være overnattingsturer 
Noen kommer til å dra på haik 
i nærheten av leiren, mens andre 
haikeruter starter og slutter innen 
en times kjøretur unna. Felles for 
alle haikerutene er at ingen trenger 
lommelykt – det er jo lyst hele natta!

KULTUR PÅ TORGET
På torget vil det ligge kafeer og utsalg, 
og foregå drop-in-aktiviteter. Det skal 
også være en liten scene her med 
små og store innslag av kultur og 
underholdning. Kanskje har du lyst til å 
prøve deg på scenen?

PEFFTREFF
Om det blir pefftreff? Klart det gjør! De 
programansvarlige kan friste med et 
helt vilt pefftreff!

LITT VILT
MAKRAME – lag deres eget paracord-armbånd, gjerne av den selvlysende typen. 
BAKER – hvis dere ikke får yndlingsretten på leir, får dere iallfall litt å spise her! 

FISKE – vi er da tross alt ved havet, klart dere skal få prøve fiskelykken!

VILT
DRAMA – for patruljen som savner TV’n. Prøv dere på teatersport! 
FØRSTEHJELP – redd en venn. Her blir det ekte førstehjelpsøvelse! 
MANGFOLD – «Men inni er vi like.» Er vi egentlig så forskjellige? Finn det ut her!

HELT VILT
VINDMØLLE – for dere som trenger strøm til mobilen. 
KATAPULT – test patruljens pioneringsevner, og sikt! 
TINNSTØPING – årets julegave?

DOBBELT SÅ MYE LEIR – 
PROGRAM DAG OG NATT! DAGØKTER

Her er en liten smakebit på hva som vil komme i de forskjellige programbolkene 
«Litt Vilt», «Vilt» og «Helt Vilt»:
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NORD 2017
TEKST OG FOTO: SISSEL TVERÅEN MOEN

Sigrid Moen (15 år), patruljefører i 
Kosebamse fra 1. Tverlandet speider-
gruppe forteller hvordan hennes 
patrulje planla og gjennomførte 
haiken. 

– Vi møttes og planla hvor vi skulle 
gå, og hvilket utstyr og hvilken mat vi 
skulle ha med oss, forklarer Sigrid. – Vi 
snakket også om hvilke skader som 
kunne oppstå, og hvordan vi kunne 
unngå dem. Så avtalte vi med en av 
lederne våre at hun skulle være 
hjemmeleder.
– Hvilke mål hadde dere for haiken? 
– Vi ville ha det moro og kose oss 
sammen på tur!
– Gikk alt etter planen?
– Nei, vi gikk ikke så langt som vi 
hadde planlagt, fordi det var ganske 
krevende forhold. Det var veldig vått i 
marka, og det regnet mye. Vi vurderte 
derfor været, og valgte å slå leir 

tidligere enn vi hadde tenkt.
– Er det noe dere har tenkt å trene på til 
neste haik?
– Vi må nok trene på å vaske opp før vi 
drar hjem, innrømmer Sigrid og ler.

Speidere fra Salten krets testet haikeruter til Nord 
2017 en helg i oktober. De fleste prøvde ut «Helt selv», 
det vil si at de planla sin egen haikerute. Noen testet 
de korte rutene i «Helt snilt» og «Ikke fullt så vilt». 

KOSEBAMSENE TESTET HAIKERUTE
PLANLEGGE OG 
GJENNOMFØRE HAIK

På Nord 2017 kan patruljen din velge 
om dere vil ha en ferdig haikerute, 
eller planlegge en egen. Se nord2017.
no for muligheter!
En god haik kjennetegnes av 
planlegging og læring:

FØR HAIK:
• Finn ut hva dere vil gjøre på haiken
• Lag en plan for haiken ved hjelp 

av heftene «Sikkerhet på tur» og 
heftet fra Peffkurs 2.

• Snakk med troppsleder.
• Finn ut hva dere trenger å lære.

UNDERVEIS:
Skriv logg.

ETTER HAIK:
• Hva gikk bra?
• Hva gikk ikke helt etter planen?
• Evaluer – bruk loggen til å se på 

hva dere kan forbedre til neste 
gang.

SLIK HADDE VI DET PÅ HAIK  
(skrevet av Kosebamsene):

1.–2. oktober dro Kosebamse (Benedicte, Hanna, Sigrid, 
Eivind og Vetle) på patruljehaik. Alle i patruljen var med 
bortsett fra assen, Bjørnar. Sigrid var peff og Hanna var ass. 

Vi gikk mot Erlingbu i Bodømarka, og leirplassen ble satt tredje 
bro før Langvannet. Ruta inneholder mye myr, og det var en del 
gjørme. Været på turen var skiftende, oppholdsvær eller regn. 
Jentene valgte å sove i telt, mens guttene sov under en presenning 
som de hadde satt opp. 

Maten vår var pølse med brød og potetmos. Vi fikk også i 
oppgave å lage eplekake på turen. Vi kokte pølsene og fikset 
potetmosen. Siden det skulle være melk i mosen, og melk er ganske 
tungt, tok vi med melkepulver i stedet. Vi savnet ikke noe spesielt 
av utstyr.

Miljøet i patruljen var ganske bra, alle ble fort enige, og 
patruljeføreren og assistenten fordelte oppgaver til de andre i 
patruljen. Vi var positive og hyggelige mot hverandre, selv når det 
var dårlig vær.

Noen var litt kalde på turen, mens noen var varme. Vi fikk ikke 
tent opp bål, siden det var så vått, men vi gikk tidlig i soveposene 
og varmet oss i dem. Det var ganske lett å orientere seg etter 
kartet.

Da vi skulle lage eplekake, laget vi en egen vri på den. Vi pisket 
krem som vi hadde på en kjeksbunn og la friske eplebiter på 
toppen.

Peffen Sigrid gikk nesten tom for strøm på mobilen, siden den 
ikke tålte kulde så godt. Det beste med haiken var at vi fikk dra på 
en tur alene og være sosiale med de andre i patruljen.

Samarbeidet med lederne før, under og etter haiken var bra og vi 
vil planlegge neste haik lik som denne. (Bare finere vær. :-)

Kosebamsene tilbake fra haik – litt 
våte, men veldig fornøyde! Fra venstre: 
Hanna Bergh Johansen (ass), Benedicte 
Lundteppen Nilsen, Eivind Olsen, Vetle 
Pedersen Widding og Sigrid Moen (peff). 
Foto: Sissel T. Moen.
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TEKST OG FOTO: KIRVIL KAASA  IDE OG INSPIRASJON: GERDFJELLANGER.NO

FORHÅNDSOPPGAVE

SY EN SOVEMASKE
Når det er lyst hele døgnet, kan det være vanskelig å få sove. Et lurt tips er å 
bruke en sovemaske. 

Se fremgangsmåte 
på neste side

En av forhåndsoppgavene for alle 
som skal på landsleir i Bodø 
neste sommer er å lage sin egen 
sovemaske. Her viser vi deg 
hvordan du kan lage en som 
stenger midnattssola ute, som 
sitter godt og som er behagelig å 
ha over øynene.

K-5, 
6, 8
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DU TRENGER
• To biter bomullsstoff (ca. 

15 x 25 cm), gjerne i hver 
sin farge. Stoffrester kan 
godt brukes!

• En bit platevatt (ca. 15 x 
25 cm) – kjøpes f.eks. i 
hobbybutikk eller 
stoffbutikk. Tips! Hele 
patruljen kan kjøpe inn 
sammen, det lønner seg.

• Matpapir til å tegne 
mønster på

• Blyant
• En god, skarp saks
• Synål og knappenåler
• Sytråd
• 40 cm strikk, ca. 1,5–2 cm 

bred
• Filt, tøymerker e.l. til å 

pynte maska med
• Tekstillim
• En god porsjon tålmo-

dighet og nøyaktighet!

1. Kopier det grønne mønsteret over på matpapir. Brett papiret dobbelt og klipp ut 
dette.

2. Fest mønsteret på den ene stoffbiten med knappenåler og klipp ut så nøyaktig 
som mulig. Gjør det samme med den andre stoffbiten.

Kopier og klipp ut 
mønsteret. 
Det grønne mønsteret er 
størrelsen til platevatt, det 
røde mønsteret er størrelsen 
på selve sovemasken.

&

TIPS!
 › Bruk en tynn synål, det er lettere 
å bruke enn en tykk, selv om 
hullet til tråden er mindre.

 › Knyt en knute ytterst på enden av 
tråden, og pass på å feste tråden 
godt når du har sydd ferdig.

 › Sy med enkel eller dobbel tråd, alt 
ettersom hva du synes er enklest, 
men gjør du noe feil, eller det blir 
floke på tråden, er det lettere å 
rette opp hvis tråden er enkel.

 › Sy med små, små tråklesting 
(opp-og-ned-opp-og-ned)

 › Vær nøyaktig og tålmodig, det 
lønner seg.

SLIK GJØR DU
Har du trening i å sy, kan du klare dette alene. Hvis ikke, 
be gjerne noen som kan sy om å hjelpe deg. Du kan bruke 
symaskin eller nål og tråd. Det siste er kanskje enklere, 
men du må sy små sting, og det tar litt lengre tid. Du må 
beregne å bruke minst to timer.
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7. Legg de to stoffbitene sammen, rette mot rette, oppå platevatten. Bruk 
knappenåler til å feste alle tre delene sammen. Fest strikken med en knap-
penål som på bildet. Da er den ikke i veien. Tråkle sammen først, hvis du skal 
sy masken på symaskin. Bruker du nål og tråd, trenger du ikke tråkle først. 

10. Det du nå ser på, er vrangsiden. 
Vreng masken slik at rettsiden kommer 
ut. Bruk gjerne et strykejern til å presse 
maska helt flat og slett.

4. Tre tråd i nåla
5. Fest strikken med knappenåler, som vist 
på bildet. Prøv om strikken er passe lang.

8. Sy delene sammen. Det bør være 
ca. ½ cm mellom kanten av stoffet og 
sømmen. La det stå åpent ca. 7–8 cm 
øverst på maska! 

11. Nå skal du sy åpningen øverst pent 
sammen: Brett kantene av stoffet inn 
og mot hverandre. Fest med knap-
penåler. Sy sammen med nål og tråd. 
Ferdig!

3. Kopier og klipp ut det røde mønsteret til platevatten. Fest med nåler og klipp ut 
vatten etter mønsteret. De to stoffbitene skal være like store, platevatten skal være 
litt større. (Her har vi klippet stoffet større enn mønsteret. Det er ikke nødvendig.)

6. Sy strikken fast i hver side på den 
ene stoffbitens rettside, slik det er vist 
på bildet.

9. Klipp bort den 
overflødige kanten 
på platevatten, og 
klipp noen få små, 
små hakk inn mot 
sømmen hele veien 
der du har sydd. Da 
strammer ikke 
stoffet seg når du 
om litt skal vrenge 
maska, og den blir 
flat og jevn.

Nå kan du sette ditt eget 
særpreg på sovemasken 
din, men velg pynt som 
er flat, og dekorer bare 
den ene siden, den som 
ikke skal være inn mot 
øynene. Bruk noe som 
skal strykes fast, eller 
bruk et tynt lag med 
tekstillim.
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For informasjon om priser og 
reservasjon av rom på Hotelt, se 
nord2017.no.

NORD 2017: KOM PÅ BESØK
TEKST: KIRVIL KAASA | FOTO: ANDREAS HARJO KJELLMANN

– Det er populært å bo på Hotelt, 
forteller Trond Olsen fra 1. Sandefjord 
speidergruppe. Han er «hoteltsjef» på 
Nord 2017, slik har var på landsleiren i 
Stavanger i 2013. Trond er medlem i St. 
Georgs Gildene Norge, som på de siste 
fem landsleirene våre har drevet dette 
«bed & breakfast»-tilbudet, som 
inkluderer halv- eller helpensjon i 
samarbeid med leirens 
serveringssteder.

FINE FASILITETER FOR ÉN 
ELLER FLERE 
– Vi rigger til et masteseil med benker 
og bord under, og slår opp lavvoer i en 
ring rundt. I utgangspunktet tilbyr vi 
«dobbeltrom» – altså to gjester i hver 
lavvo, men det er også mulig å reser-
vere «enkeltrom», og vil en ta med seg 
flere, er det plass til to ekstra senger i 
hver lavvo, forteller hoteltsjefen. 
– Rommene er innredet med utstyr fra 
Speider-sport, det vil si feltsenger. 
Hvert rom har eget bad også – et 
vaskevannsfat på en skammel, og 
innlagt lys, altså midnattssola, haha! 

HOTELL? NEI, HOTELT!
Du som vil ha landsleiropplevelser, men som ikke skal være med som 
deltaker, leder eller stab, kan ta inn på Hotelt i Bodø neste sommer.  
Et supert tilbud for enslige gjester, for par og for barnefamilier.

Trond er en blid kar, og er opptatt av 
å skape en god stemning for gjestene 
sine. 

– Alle vi som skal være med som 
vertskap på Hotelt gleder oss veldig til 
dette, og vi vil gjøre det så hyggelig vi 
kan, forteller han entusiastisk. 

– Det er stort å oppleve en landsleir, 
og vi vil bidra til at flest mulig kan få ta 
del i den opplevelsen, selv om de ikke 
er påmeldt.

TIL SALGS ETTER LEIREN
– Foreldre, søsken, ledere som ikke skal 
på leir, tidligere speidersjefer, presse 
– aller er hjertelig velkomne til oss. Det 

er mulig å sjekke inn fra og med lørdag 
1. juli. Innen kl. 11 lørdag 8. juli må 
alle gjester ha sjekket ut, for da selger 
vi både «hoteltrom» og inventar til 
speidergrupper og andre som er 
interessert i utstyret, slik vi gjorde på 
forrige landsleir, forteller Trond, 
tydeligvis fornøyd med ordningen.

FAMILIEFERIE MED 
LEIROPPLEVELSE
Landsleiren i Bodø er en ypperlig 
mulighet til å legge familieferien til 
Nord-Norge, og de mange flotte 
opplevelsene som landsdelen byr på er 
perfekt å kombinere med et leirbesøk 
– gjerne med overnatting! 

Hotelt ligger på selve leirområdet, 
men det finnes også andre alternativer 
for overnatting. I leirens egen gjesteleir 
er det plass til både telt, bobiler og 
campingvogner. Til døgnpris vil man få 
tilgang til både toalett, vann og strøm. 
For deg som er hoteltgjest er det fullt 
mulig å parkere kjøretøy på parkerings-
plass mens du bor i leiren.
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NORD 2017: FOR FORELDRE
TEKST: KIRVIL KAASA | FOTO: CF SALICATH

HVA?
Hvert fjerde år arrangerer Norges 
speiderforbund landsleir for egne 
medlemmer, for andre norske 
speidere og for speidere fra andre 
land. Neste år er det landsleir i 
Bodø. Dit kommer flere tusen 
speidere og speiderledere. Motto for 
landsleiren er HELT VILT. En 
landsleir er en uke tettpakket av nye 
og morsomme opplevelser og gode 
venner fra fjern og nær. Deltakerne 
bor i telt, lager maten sin ute, og er 
hver dag med på ulike aktiviteter fra 
morgen til kveld. Rett og slett 
sommerens beste eventyr

SOMMERENS BESTE EVENTYR 
Til sommeren er det landsleir i Bodø for speidere fra 10 år – det blir HELT VILT!

NÅR?
Speiderlandsleieren i Bodø vil være 
1.–8. juli 2017. I denne perioden er 
det midnattssol i Bodø.
Åpningsleirbål er lørdag kveld (1. juli) 
og avslutningsleirbål fredag kveld  
(7. juli). Speidergruppene reiser 
sammen til og fra leir, og har 
mulighet til å komme til Bodø et par 
dager før leiren begynner, eller bli 
igjen noen dager etter leiren. De vil 
bo i telt på leirområdet og ha tilgang 
til toaletter, rent vann, matleveranser 
og ved til leirbål (mot en tilleggs-
kostnad per person). Det er opp til 
gruppene om de ønsker å forlenge 
leiren med et par dager. 

LANDSLEIR FOR ALLE!
Landsleiren i Bodø byr på flere 
muligheter for familier og andre 
som ønsker å få en smak av leireven-
tyret under midnattssola. Hva med 
å legge familieferien til Nordland og 
bo et par dager i gjesteleiren eller på 
Hotelt? Nordland har fantastisk 
natur og et mangfold av gode 
opplevelser for både barn og voksne! 
Leiren har også et aktivitetstilbud 
til barn fra fire år. Les mer om 
mulighetene for å bo på leirområdet 
på forrige side.

FOR HVEM?
Landsleiren er for norske og 
utenlandske speidere i tropp 
(mellom 10 og 16 år), rovere 
(speidere fra 16 år) og ledere. 
Speiderne bor med gruppa si og 
gruppene bor samlet kretsvis. 
Rovere kan være ledere sammen 
med gruppa si, bo sammen med 
andre rovere i landsleirens egen 
roverleir (egne roveraktiviteter), eller 
de kan være med i staben og bo i 
stabsleiren.

HVORDAN?
Speidere mellom 10 og 16 år reiser 
og deltar på landsleiren sammen 
med andre speidere og ledere fra sin 
egen lokale speidergruppe. Aktivite-
tene på leiren foregår patruljevis, 
altså i små grupper av speidere som 
kjenner hverandre fra før og som er 
vant til å gjøre aktiviteter sammen.

PRIS
Speidere, ledere og rovere betaler     
2 600 kroner. Dette inkluderer alle 
leirens aktivitetstilbud og alle 
måltider fra og med lunsj 1. juli og 
til og med frokost 8. juli. Reisen 
kommer i tillegg.

Den som vil være med i fulltids-
staben, betaler 1 600 kroner.

Deltakelse på arbeidsleir gir rabatt 
på 25 % for hver uke før leir og 50 % 
rabatt for uka etter leir. Alle over 16 
år kan delta på arbeidsleiren.

Det vil også bli rabatt for familier 
der minst tre personer fra samme 
husstand skal være med.

REISE
Reisen til og fra Bodø vil for de 
fleste foregå med fly, buss eller tog. 
Noen speidergrupper skal seile 
armada til leiren, de har plass til 
andre leirdeltakere som ønsker seg 
sjøsprøyt i luggen på vei mot Nord. 
Leiren arbeider med gode, trygge 
løsninger for transport, som blir del 
av påmeldingen.

PÅMELDING
Påmeldingen til landsleiren i Bodø 
skjer i januar 2017 for speidere, 
ledere og stab, og påmeldingen 
foregår gruppevis. Dermed er de 
fleste speidergruppene i gang med 
planleggingen og dialogen med 
speidere og foreldre allerede før jul. 

MER INFORMASJON
For mer informasjon,  
se nord2017.no.
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Herman Rekstad fra Lande speidergruppe vant Speiderboka i 
premiekonkurransen i Speideren nr. 3/2016. Neste gang kan det være du som er 

heldig, og som får en annen flott bok! Svarfrist: 20. desember.

Hva heter patruljen til Sigrid Moen?

 Dei magiske dragane.

 Isbjørn

 Kosebamsene

Hva er lurt å bruke for å få en stabil 
portal?

 Mest mulig tau.

 Trekantkonstruksjoner

 Spiker

Hvor ble leirvennene Anja og Henrik 
kjent?

 På verdensspeiderleir i Japan.

 På gruppeleir på Røros.

 På leir i Sverige.

Hva er Majas beste leirminne?

 Da patruljen var på haik på 
landsleiren i 2013.

 Da hun fant mobilen sin igjen.

 Da hun var på sin første speiderleir.

Hvordan har Astrid og Thea kommet 
seg fra Lindesnes til Bodø?

 De har gått og syklet.

 De har gått, syklet og padlet.

 De har haiket og syklet.

Navn:  ....................................................................................................................................................................................

Adresse:  ..............................................................................................................................................................................

Postnr./sted:  ......................................................................................................................................................................

Telefonnummer:  ...............................................................................................................................................................

E-post:  .................................................................................................................................................................................

KLIPP UT, ELLER 
KOPIER SIDEN, OG 

SEND DEN TIL 

Norges speiderforbund, 
Postboks 6910 St. 

Olavs plass, 0130 Oslo. 
Merk konvolutten med 

«Speideren»

Hvilket lag vant Roverfemkampen i år?

 Xiphias Gladius

 Kosebamsene

 Kremen

Laget til Sebastian Heltberg har 
vunnet Roverfemkampen tre år på rad. 
Hva er de særlig flinke til?

 Den hemmelige oppgaven.

 Hinderløypa

 Woodcraft-oppgaven

Hva glemte patruljen A:G, som vant NM 
i speiding i 1991?

 Å gjøre speiderhilsen.

 Å ta av luene da de skulle synge 
speiderbønnen.

 Maskoten sin.

Hva skal patruljene velge i 
påmeldingen til landsleiren?

 Hva de skal spise på leiren.

 Hvilken speidergruppe de skal bo 
ved siden av på leirområdet.

 Hvilken programbolk de helst vil ha 
på leiren.

Vinn «Barn ingen 
adgang!» Løs quizen 

og send inn. 

TEKST: KIRVIL KAASA

PREMIEQUIZ

Mål:
K-3
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PEFFENS HJØRNE

Peffens hjørne – forkortet pH – gir deg 
svar på mye av det du lurer på som peff. 
Forkortelsen pH er hentet fra kjemi, 
og brukes vanligvis i forbindelse med 
målingen av surhetsgraden i vann og 
lignende. I Peffens hjørne skal vi måle 
ikke surhets-, men sunnhetsgraden i 
patruljen. Her får du råd og tips som gjør 
livet i patruljen enda bedre! Send gjerne 
spørsmål og forslag til ting du vil lese om 
i Peffens hjørne til: ks@speiding.no

F-9, 
F-12

Peffens og assens oppgaver på en 
landsleir (og på andre leirer) er litt 
annerledes enn på en patruljetur. 
Peffen har ikke ansvaret for aktivite-
tene på leiren, men likevel er det en del 
som må gjøres, både før leiren og på 
selve leiren. Akkurat som med for 
eksempel julaften, kan det å glede seg 
og å forberede seg til en leir være en 
viktig del av hele gleden. Derfor er det 
lurt å bruke tid på dette på patruljens 
møter i månedene før landsleiren.

PEFFENS OPPGAVER FØR 
LEIREN:
• Motivere de andre i patruljen til å bli 

med på leiren.
• Gjennomføre kontroll og reparasjon 

av felles utstyr.
• Sørge for at patruljene får øvd seg på 

for eksempel matlaging, leirslåing, 
pionering og leirbålsunderholdning.

• Sørge for at patruljen gjennomfører 
forhåndsoppgavene sine. Se boksen 
nederst. 

PÅ LEIREN SKAL PEFFEN:
• Være bindeleddet mellom troppsle-

delsen og patruljen.
• Holde patruljemedlemmene infor-

mert om hva som skjer.
• Lede  patruljen når den skal gjøre 

oppgaver den er blitt tildelt, og 
fordele ansvaret  mellom  
patruljemedlemmene.

• Være tett på og følge opp alle i 
patruljen, og passe på at alle trives. 
Dette er spesielt viktig fordi dere er 
hjemmefra i en hel uke. For noen er 
dette kanskje første gang!

Les om patruljens forberedelser til 
landsleirhaiken på side 18. Også i forrige 
Speideren og på nord2017.no finner du 

nyttig informasjon om haiken.

VI SKAL PÅ LANDSLEIR!

FORHÅNDSOPPGAVER FOR HVER SPEIDER OG 
FOR PATRULJEN
Fram til landsleiren er det både nyttig og gøy å jobbe med 
forhåndsoppgavene. Med forhåndsoppgavene blir leiren enda 
morsommere og bedre for alle!

INDIVIDUELL OPPGAVE:
Lag en helt vill personlig sovemaske 
– det er jo midnattssol i Bodø under 
leiruka! Har du en sovemaske, kan 
det bli lettere å sove når det er så lyst. 
Masken kan være i hvilken som helst 
farge du vil, men den bør være så solid 
at den kan brukes under hele leiren. Se 
framgangsmåte og tips til hvordan du 
kan lage en sovemaske på sidene 19–21. 

Patruljen kan godt bruke et par 
patruljemøter i høst eller vinter til å lage 
sovemaskene! Kanskje maskene skal 
være en del av patruljesærpreget deres?

PATRULJEOPPGAVE:
DEL 1: Forberedelse til haik: 
Patruljen planlegger og gjennomfører 
en patruljetur uten ledere. Etter 
patruljeturen diskuterer dere hva som 
var bra med turen, og hva dere kan 
gjøre enda bedre eller annerledes 
neste gang dere skal på en slik tur. Da 
får dere god trening til landsleirhaiken, 
og det er enklere å gjennomføre 
patruljeoppgavens del 2.

DEL 2: Planlegg eller velg haikerute for 
landsleiren: Patruljen finner sammen ut 
hva slags haikerute dere vil ha på Nord: 
Hvor langt vil dere gå, hva slags terreng 
vil dere vil gå i, og hva vil dere oppleve?

25
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«Speiderposen» Mammut 
Ajungilak Kompakt MTI 
3-season er en sovepose  
laget for mye bruk.  
Myk og deilig kvalitetspose 
med god utforming. 
Komforttemperatur 
ned til –4 grader.  
Perfekt for speidere!

«Speidersekken» Asivik 
Hiker II 50 L er en super 
juniorsekk til ferske og 
erfarne speidere. Enkel 
tilgang og god oversikt 
med svært gode løsninger 
og mange detaljer. 
Justerbar rygglengde 
som passer 8–12 år.

Mammut Bamse Extreme 
er et tykt skumunderlag 
som tåler tøff bruk hele 
året. Meget solid, trekker 
ikke vann og har lang 
levetid. God friksjon 
mot sovepose hindrer 
at du sklir av underlaget 
i løpet av natten...

2400‚–Veil. 3149,–

«Speiderpakka» er et sett med Speiderposen i grønn 180 cm,  
Speidersekken i blå 50 liter og Bamse skumunderlag til  
en svært god pris. Perfekt startpakke for nye speidere!

Nettbutikken Speider-sport AS eies av Norges speiderforbund og alt overskudd går til  
mer speiding i Norge. I 2015 genererte vi 1,3 millioner kroner til Norges speiderforbund! 
Vi har gratis frakt over kr 1000 og er kjent for god service og svært rask levering.

www.speider-sport.no

GRATIS
FRAKT

Foto: Iver G
jendem

 / Speider‑sport • M
odell: Aleksandra M

arina H
ansen Cruz



27
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er et tykt skumunderlag 
som tåler tøff bruk hele 
året. Meget solid, trekker 
ikke vann og har lang 
levetid. God friksjon 
mot sovepose hindrer 
at du sklir av underlaget 
i løpet av natten...

2400‚–Veil. 3149,–

«Speiderpakka» er et sett med Speiderposen i grønn 180 cm,  
Speidersekken i blå 50 liter og Bamse skumunderlag til  
en svært god pris. Perfekt startpakke for nye speidere!

Nettbutikken Speider-sport AS eies av Norges speiderforbund og alt overskudd går til  
mer speiding i Norge. I 2015 genererte vi 1,3 millioner kroner til Norges speiderforbund! 
Vi har gratis frakt over kr 1000 og er kjent for god service og svært rask levering.

www.speider-sport.no

GRATIS
FRAKT

Foto: Iver G
jendem

 / Speider‑sport • M
odell: Aleksandra M

arina H
ansen Cruz
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AKTIVITETSTIPS
TEKST: KFUK-KFUM-SPEIDERNE • FOTO: HÅKON BRODER LUND

SNØ & IS
– værs’go spis!

Ikke akkurat vanlig turmat vinterstid, 
men gøy er det å lage sin egen is i 
snøen, og godt smaker det!

Slik lager du fløteis:
• 2 eggeplommer
• 2 dl fløte
• 75 g sukker
• 0,5 ts vaniljesukker

Pisk fløte, sukker og vaniljesukker til en 
løs krem. Eggeplommene piskes luftige. 
Bland det hele forsiktig i en liten zip-
lock-pose eller lignende som er helt tett 
(sørg for at det er litt ekstra plass igjen i 
posen) og ta med ut på vintertur!

Ute på tur fyller du en større pose (ca. 3 
liter) med snø, og har oppi salt (tre deler 
snø og en del salt). Bland godt! Putt 
posen med kremblandingen oppi 
snøposen. Sørg for at ingrediensposen er 
tett, så den ikke får salt i seg, eller isen 
lekker ut. Legg til side i ca. 15 minutter. 
Pass på at iskremposen ligger flatt, da går 
nedkjølingen raskere. Kna litt av og til. 
Ta ut isen og spis med stor skje! 
Nam-nam!

Det trenger ikke være mange kuldegrader 
ute for å lage is på denne måten. Saltet 
gjør at temperaturen i snøen synker!

TIPS! Hvis noen er allergiske, eller dere har lyst 
på en annen smak, kan dere for eksempel bytte 
ut fløten med laktosefri fløte, eller rett og slett 
lage isen av et beger yoghurt. Det er også mulig 
å lage slush ved å røre i en bøtte med saft som 
står oppi en større bøtte med snø/salt.

F-4, K-6



29

SPEIDEREN FOR 50 & 25 ÅR SIDEN
TEKST: ALEXANDER VESTRUM

TEKST: ALEXANDER VESTRUM | FOTO: AGNETE BRUN OG SINDRE GUDBRANDSEN 

EKSPERTEN OG SPEIDEREN
1. Hva er ditt beste leirminne?

2. Og hva er det verste minnet fra leir?

Knut Arild Hareide (43), leder i Kristelig Folkeparti

1. Det tror jeg er min første kretsleir på Valen. Her fikk jeg være med 
på min første haik, og min storebror Bjarne ledet leirbålene om 
kvelden. Disse nydelige sommerdagene på Valen følte jeg at jeg 
gikk fra barndomstida – til et blikk inn i ungdomstida.  

2. Mitt verste leirminne er at vi dro hjem fra Notodden landsleir i 
1985 (på grunn av flom, red. anm.). Vi dro egentlig hjem da sola 
kom til Notodden! Men det er lett å være etterpåklok. Vi reiste 
kjerringa med å samle hele gjengen til leir på Skaugum fire år 
etter.

Maja Jørgensen (14), assistent i Hakkespett, 1. Bodø, 
Salten krets

1. Det er patruljehaiken som vi hadde i Stavanger i 2013. 
Hele patruljen gikk samlet, og vi koste oss hele veien. Vi 
ble også kjent med en annen patrulje.

2. Det var da jeg mistet mobilen min. Det var også i 
Stavanger. Jeg hadde glemt hvor jeg la den, og jeg lette 
rundt på hele leirområdet. Så viste det seg at den lå 
under en av madrassene! 

Vi spurte guttene også om 
de ikke syntes det var flaut 
å glemme å ta av luene da vi 
skulle synge speiderbønnen, 
men da svarte de bare at 
de «la mere vekt på stil enn 
sveis ...». Det hersket ingen 
tvil om hvordan seieren 
skulle feires ... Pizza og video 
hjemme hos troppsleder. 

Sak om den NM-vinnende 
patruljen A:G fra 1. Eidsvoll i 
Speideren nummer 4 – 1991 

Med dette nummeret av Speideren 
slutter Arthur Syversen – blant 
venner kalt «Professor´n» – i 
stillingen som redaktør av bladet. I 
åtte år har han trofast og interessert 
arbeidet for sitt kjære blad. (...) Nå 
har han funnet at han ikke lenger 
makter å kombinere to jobber (han 
er også lærer). 

Speidersjef Bernh. Müller i Speideren 
nummer 9/10 – 1966  
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AKTIVITETSTIPS
TEKST OG FOTO: FRA «BARN INGEN ADGANG!»

Du trenger:
• 1 brusboks
• 1 kokeplate eller gassbrenner
• 1 pølseklype
• 1 passe stor bolle med iskaldt vann

Slik gjør du:
1. Åpne opp brusboksen og drikk den 

opp.
2. Fyll brusboksen med litt vann i 

bunnen.
3. Hold brusboksen med pølseklypa og 

sett boksen på kokeplaten eller 
varm den opp på en gassbrenner.

4. Vent til vannet begynner å koke, og 
se at det kommer vanndamp opp fra 
boksen.

5. Snu boksen opp ned og putt den i 
bollen med det iskalde vannet. Det 
kommer et lite knekk, og boksen er 
smadret!

Hva skjer?
Når du koker vannet i boksen, blir den 
fylt opp med vanndamp som dytter 
bort lufta som er i boksen. Når du 
putter boksen i det iskalde vannet, blir 
det så kaldt at vanndampen inni 
boksen krymper og blir til vann igjen. 
Da blir det plutselig masse plass inni 
boksen som ikke er fylt opp med noe, 
og da kan lufttrykket utenfor boksen 
presse veggene inn og smadre den. 
Dette er det motsatte av en eksplosjon, 
nemlig en implosjon. Luft er sterke 
saker!

HVA SKJER?

BRUSBOKSEKSPERIMENT

Har du sett «Barn ingen adgang!» på NRK Super? 
Her er to stilige eksperimenter fra denne serien som 
du kan prøve selv eller med patruljen din.

For å se de egentlige kreftene lufttrykket rundt oss har, 
kan du for eksempel knuse en brusboks.

68 69

Brusboks-
eksperiment

Du trenger:
✔︎	 brusboks 
✔︎	kokeplate eller 
 gassbrenner
✔︎	pølseklype 
✔︎	passe stor bolle med 
 iskaldt vann

1. Åpne opp brusboksen og drikk 
den opp.
2. Fyll brusboksen med litt vann i 
bunnen. 
3. Hold brusboksen med pølseklypa 
og sett boksen på kokeplaten eller 
varm den opp på en gassbrenner.
4. Vent til vannet begynner å koke, 
og se at det kommer vanndamp opp 
fra boksen. 
5. Snu boksen opp ned og putt den i 
bollen med det iskalde vannet. 
Det kommer et lite knekk, og boksen 
er smadret! 

Slik gjør du: 

Hva skjer? 
Når du koker vannet i boksen, blir den fylt opp 
med vanndamp som dytter bort lufta som er i 
boksen. Når du putter boksen i det iskalde van-
net, blir det så kaldt at vanndampen inni boksen 
krymper og blir til vann igjen. Da blir det plutselig 
masse plass inni boksen som ikke er fylt opp med 
noe, og da kan lufttrykket utenfor boksen presse 
veggene inn og smadre den. Dette er det mot- 
satte av en eksplosjon, nemlig en implosjon. 
Luft er sterke saker! 

For å se de egentlige kreftene lufttrykket rundt oss har, kan du 
for eksempel knuse en brusboks. 

Du trenger kanskje også en voksen! Og for all del – ikke ta på boksen mens du var-mer den!

ADVARSEL!

GODKJENT

G

O D KJ E N T

DETTE KAN DU GJØRE HJEMME!
1

2

1

2
B A R N  I N G E N  A D G A N G

Du kan vinne denne kule boka! Se side 24.

K-11
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LAG DIN EGEN MOTOR
Lær å lage verdens enkleste motor og verdens kuleste 
skruekarusell. Her skal det snurres!

Du trenger:
• 1 tynn kobberledning
• 1 AA-batteri
• 1 neodynium-magnet (en sterk 

magnet som du får kjøpt rimelig hos 
f.eks. butikken Clas Ohlson)

• 1 skrue

Slik gjør du:
1. Sett sammen delene slik som bildet 

viser.
2. Hold fast ledningen til minusdelen 

på batteriet og ta borti magneten 
med den andre enden av ledningen. 
Klarer du å få skruen til å spinne?

Du har nå laget en elektrisk motor! 
Hvor fett er ikke det? 

Du kan modifisere denne til å se helt 
annerledes ut, test deg fram, og sjekk 
om du finner andre måter å få den til å 
snurre rundt på!

HVA ER ET VITENSENTER?
Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- 
og læringssenter innen naturvitenskap, matematikk 
og teknologi. Her lærer du ved å gjøre morsomme 
og spennende ting selv! I et vitensenter kan barn og 
voksne utforske fenomener knyttet til helse, natur, miljø 
og teknologi. Mer informasjon om vitensentrene og 
Vitensenterforeningen finnes på vitensenter.no.

INorges speiderforbund har nylig startet et samarbeid 
med Vitensenterforeningen. Se mer på speiding.no.

20 21

11

Du trenger:

Slik gjør du:

✔︎	 tynn kobberledning 
✔︎  AA batteri
✔︎  neodynium-magnet
✔︎  skrue

 1. Sett sammen delene 
 slik som bildet viser.

2. Hold fast ledningen til mi-
nusdelen på batteriet og ta borti 
magneten med den andre enden av 
ledningen. Klarer du å få skruen til å 
spinne? 
Du har nå laget en elektrisk motor! 
Hvor fett er ikke det? Du kan modi-
fisere denne til å se helt annerledes 
ut, test deg fram, og sjekk om du 
finner andre måter å få den til å 
snurre rundt på!

Når ledningen kommer i kontakt med magneten helt nederst, 
begynner den og skruen å snurre. Og vips får strømmen i 
batteriet noe til å bevege seg.

Nå skal du lære å lage verdens enkleste motor og verdens kuleste 
skruekarusell. Her skal det snurres!

Lag din egen motor

GODKJENT

G

O D KJ E N T

DETTE KAN DU GJØRE HJEMME!

FAKTA

ORDFORKLARING

BLI NERD

FAKTA

ORDFORKLARING

BLI NERD

Energi er overalt, og vi trenger energi til å gjøre alt. Når 
vi er ute og går, bruker vi energi. Det er energi når sola 
skinner og varmer oss opp, og lyset fra lyspæren er også 
energi. Med andre ord kommer energi i mange forskjellige 
former. Energi gjør at ting skjer! 

B A R N  I N G E N  A D G A N G

Når ledningen kommer i kontakt med magneten helt nederst, begynner den og 

skruen å snurre. Og vips får strømmen i batteriet noe til å bevege seg. 

K-11
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PORTRETT
TEKST OG FOTO: ALEXANDER VESTRUM

FEMKAMP-
MESTEREN 

De tre siste årene har laget til Sebastian Heltberg 
(22) vunnet Roverfemkampen. Men han deler gjerne 

noen tips for å gjøre konkurransen spennende.
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FEMKAMP-
MESTEREN 

Året før var det også et roverlag fra 
samme gruppe som vant.

– Vi går jo inn for å gjøre det best 
mulig, sier Sebastian, som likevel 
ikke mener det dreier seg om 
«topping» av laget. 

I år het vinnerlaget Xiphias gladius, 
som er latin for sverdfisk. Blant de 
andre lagene fra Nordstrand er 
Vimsete Elg og Kremen.

Sjekker du Facebook-sida hans, kan 
du se at NM-trofeet Pagos sverd har 
blitt med laget blant annet til det 
høyeste punktet på fastlands-Norge, 
nemlig Galdhøpiggen.

SJEFER I HINDERLØYPA
Det er særlig i hinderløypa laget hans 
har gjort det bra. Der har det blitt 
seier de fire siste årene. 

– Hvis vi først stiller opp, er det 
morsomt å gjøre det best mulig. Jeg 
personlig synes det er morsommere å 
gjøre det bra, medgir 
Nordstrand-roveren.

Noe av overlegenheten i hinder-
løype kan kanskje forklares med at 
troppen lager nettopp en slik på hver 
sommerleir. Det hjelper også at 
Sebastian er tidligere orienterings-
løper. I fjor vant laget hans faktisk 
også både teorioppgaven og 
woodcraft.

– Vi kunne gått gjennom hinder-
løypa – og vunnet, slår han fast.

Det var altså ikke den helt store 
spenningen. I år var det betydelig 
morsommere. Da var marginen ned 
til det neste laget, Dei Magiske 
Dragane, fattige to poeng! 

LÆRE AV FEIL 
Det er også ting Nordstrand-roverne 

har lært av å gjøre feil. 
– Vi er blitt veldig gode til å lese 

reglene, etter det første året vi vant. 
Vi skulle lage en heisekran av tre, og 
den skulle kunne rotere rundt. For at 
den skulle bli stabil nok, brukte vi en 
del av oppgavearket. Det var tyde-
ligvis ikke nevnt under «utdelte 
materialer», fant vi ut. Noen sendte 
inn klage, og vi mistet halvparten av 
poengene. Vår var definitivt best, 
men vi gikk fra 100 til 50 poeng. 

Og: 
– Man må alltid vite hva man skal 

ha med til hemmelig oppgave. Ta det 
med, uansett hvor rart du synes det er. 

Han bemerker også at årets 
woodcraft-oppgave var den første 
han har fått som ikke hadde 
spørsmål om skyer. 

– Vi har ledd litt av det. Men vi har 
bare skumlest litt om forskjellige 
skynavn. 

VARIERENDE VÆR
Været kan variere, og da også hvor 
mye gjørme det er i hinderløypas 
gjørmegrop. I Bergen for fire år siden 
var Sebastians lag først ut, og det var 
både kaldt og vått.

– Da var det faktisk et tynt islag 
der. Og de hadde drevet hogst der. Så 
det var sånn fin, fermentert flis i 
vann. Det lukter veldig deilig, sier 
han med størst mulig ironi i 

kroppsspråket. 
 Neste år kan det hende de må gjøre 

om på laget. Reglene sier nemlig at 
alderen på de tre på laget til sammen 
ikke kan overstige 63 år.

– Nå må vi begynne å dra med oss 
de yngre, forklarer Sebastian. 

Det er ikke bare roverfemkamp som 
gjelder. Sebastian er en av lederne i 
flokken til Nordstrand. Det er ei 
gruppe der ingen ledere som er i det 
daglige speiderarbeidet, er over 24 år.

Selv har han vært speider siden 
slutten av sjetteklasse.

– Jeg liker å være ute. Først hadde 
jeg prøvd mange andre ting, som 
svømming og korps. Og så var det en 
kompis av meg som hadde begynt, og 
jeg ville prøve. Det morsomme var jo 
at han var der ett år før han sluttet, 
mens jeg fortsatte, sier Sebastian. 

SPEIDER-CV
Navn: Sebastian Heltberg 
Alder: 22 
Utdanning: Studerer fysikk ved 
Universitetet i Oslo
Speiderbakgrunn: Leder og rover i 1. 
Nordstrand, Oslospeiderne 
Aktuell: Tre ganger mester i 
Roverfemkampen

ROVERTIPS
Forbered deg til du er rover og kan 
bli med på femkampen:
Se video på speiding.no for flere 
tips til roverfemkampen!

De tre sverdfiskene Fredrik August Wyller, Sebastian og Katrine Logstein med Pagos sverd. 
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AV: FRODE ØVERLI

TEGNESERIE
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NY I SPEIDEREN?
Er barnet ditt ny i speideren, og du er usikker 
på hva som trengs av utstyr? Snakk med 
lederen i den lokale speidergruppa di. Han/hun 
vil vite hva som kreves av utstyr der dere bor. 

Som medlem i Norges speiderforbund har du bestemte 
rettigheter, muligheter og plikter. På denne siden har 
vi samlet en del praktisk informasjon knyttet til ditt 
medlemskap.

MEDLEMSFORDELER
• Mange nye venner

• Unik praktisk kunnskap 

• Tilbud om å delta på en av landets beste 
ledertreninger

• Mange flotte opplevelser på møter og turer

• Medlemsbladet Speideren for din aldersgruppe  
fire ganger i året

• Rabatt på leie av flotte speidereiendommer og 
speiderbåter

• Personskadeforsikring som gjelder på reise til og fra 
og under alle aktiviteter i regi av gruppe, krets, korps 
eller forbund

MEDLEMSKONTINGENT
Å drive godt speiderarbeid er ressurskrevende og 
hadde ikke vært mulig uten den enorme innsatsen 
fra alle våre frivillige ledere. Men vi er også 
avhengig av betydelig økonomisk støtte fra stat og 
kommune. Størrelsen på denne støtten er avhengig 
av hvor mange registrerte medlemmer Norges 
speiderforbund har, det vil si medlemmer som har 
betalt medlemskontingenten. Betal kontingenten innen 
betalingsfristen. Da unngår du betalingspåminnelsen. 
Alle speidere får medlemskort. For at medlemskortet 
skal bli gyldig må du huske å krysse av for «Kvittering 
tilbake» eller «Oblat for medlemskort» ved betaling 
over Brevgiro eller via Nettbank. Du får da tilsendt en 
oblat fra banken som skal festes på medlemskortet. 
Sjekk at du betaler til riktig kontonummer, og med 
riktig KID-nummer.

MEDLEMSNUMMERET DITT
Alle medlemmer har et seks-sifret medlemsnummer. 
Nummeret står på kontingentgiroen, medlemskortet 
og sammen med adressen på baksiden av Speideren. 
Nummeret skal blant annet oppgis ved henvendelser 
om endring av medlemsinformasjon. Ønsker du 
å melde deg ut av speideren må du si i fra til din 
lokale leder og/eller sende en e-post med navn og 
medlemsnummer til nsf@speiding.no.

MEDLEMSINFORMASJON

SPEIDERENS EGEN BUTIKK
Speider-sport er Norges speiderforbunds 
egen butikk. Den finner du på Internett, 
på www.speider-sport.no. Her finner du 
alt av speiderklær og utstyr, blant annet 
speiderdrakten. 

SPEIDERNE ER PÅ NETT
Norges speiderforbunds nettside er  
www.speiding.no. Her finner du blant annet 
kontaktinformasjon til forbundskontoret og 
informasjon om medlemskap og forsikringer. 
Følg oss gjerne også på Facebook:  
www.facebook.com/speiderforbund

Mange grupper har også egne nettsider, spør 
lederen i speidergruppa di! 

FORELDREINFORMASJON

Postadresse: 
Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 22 30 • E-post: nsf@speiding.no 
www.speiding.no

Besøksadresse: 
St. Olavs gate 25, 0166 Oslo

NORGES SPEIDERFORBUND

www.speiding.no

www.speider-sport.no



Premien i denne konkurransen er et 
stort, tungt sverd, vandretrofeet Pagos 
sverd. For tredje år på rad vant 
roverne fra 1. Nordstrand 
speidergruppe. 

Femkampen ble arrangert på 
Camp 773 i Rogaland i september. 
Mer enn 100 rovere deltok. Lagene 
Dei Magiske Dragane og Kremen tok 
andre- og tredjeplassen. 

Roverne konkurrerer i orientering, 
teori, woodcraft, en hemmelig 
oppgave og en skikkelig utfordrende 
hinderløype. Årets hemmelige 

oppgave var å lage en kulelabyrint av 
ei plate, list, plank og spiker. 

Det er mange morsomme og 
uvanlige lagnavn i denne konkur-
ransen, for eksempel het noen av 
lagene i år: «Gi Elin litt vann», «Treige 
små sumobrytere» og «Sau mellom 
bjørk og busk». 

Her er noen bilder fra Roverfem-
kampen 2016. Les også intervjuet på 
s. 32–33 med Sebastian Heltberg, 
som var på sverdfisklaget til 1. 
Nordstrand.

SVERDFISKENE  
FORSVARTE SVERDET
Hver høst samles roverne til Roverfemkamp. Det 
betyr en helg med morsomme, ville og litt vanskelige 
lagkonkurranser. Laget Xiphias Gladius, som betyr 
sverdfisk, vant årets femkamp.

TEKST: KIRVIL KAASA| FOTO: ANDREAS EIKREM BJØRNDALEN

SNART ROVER?


