
HVA ER NORD 2017 
Hvert 4. år arrangerer Norges Speiderforbund 

landsleir. Denne gangen skal leiren være Bodø. 

Navnet på leiren er Nord 2017 og mottoet er 

«helt vilt». I år er det klart for tidenes lengste 

landsleir med 14 dager på én uke! Nord er en 

landsleir for Norges speiderforbund og våre 

mange speidervenner, fra 1.–8. juli 2017 i 

Bodø.  

Bodø ligger nord for polarsirkelen, der hvor sola ikke går ned om sommeren. Det blir en intens 

døgnåpen leir med lys døgnet rundt, korte avstander, leirbålskos og heftige opplevelser! 

HVEM, HVOR, NÅR, TRANSPORT og PRIS* 
*dette gjelder for flesteparten av speidere og ledere, noen har valgt andre løsninger på reise og 

pris(familiemoderasjon ol.) Men dere burde vite det selv. 

Hvem:   Fra Askim kan alle speidere i troppen (+ rover og ledere) født 2006 eller tidligere 

være med.  

Hvor:   Leiren arrangeres rett på utsiden av Bodø sentrum. 

Avreise: Med buss for tog fra Askim stasjon onsdag 28.06.17 kl 20:05 – Oppmøte senest 19:50 

- Toget videre fra Oslo S til Bodø går kl 23:06. Etter planen så er vi på Bodø Stasjon 

torsdag 29.06.17 kl 17:28. 

Hjemreise:  Fra Bodø flyplass søndag 09.07.17 kl 10:25 og lander på Gardemoen kl 12:10.  

Vi trenger foreldre til å hjelpe til med henting. Send mail til 

oystein@askimspeidergruppe.no alledere i dag med oversikt over hvor mange 

speidere (med bagasje) du har plass til i bilen. 

Pris:   Total pris for speider under 16 år: 5067 kr 

Total pris for voksen: 5684 kr 

Siste del av leiren skal betales før 1. juni. Er du usikker på hvor mye du har betalt? Ta kontakt med 

meg (Øystein) så gir jeg deg oversikt over hva vi har mottatt og hva du skal betale. Jeg kommer til å 

følge opp betalinger kort tid etter fristen. 

 

PENGER 
Vi pleier ikke å sette grenser for hvor mye / lite speiderne har med seg i lommepenger på leir. Det er 

greit å regne ca. 30-40, - kr/dag for is/brus og lignende. Alle måltider på leiren er inkludert. Det kan 

være at speiderne ønsker å kjøpe annen mat, gå på café eller lignende. Dette skjer på speidernes 

eget initiativ og budsjett. I tillegg kan det være at noen ønsker å kjøpe seg litt utstyr, speidermerker 

og klær i kiosken. Budsjett / penger for dette er noe som speidere/foreldre må bli enig om i hver 

enkelt familie.  

På landsleiren i Bodø blir det innført en ny betalingsløsning: Deltakerne får før leiren tilsendt et 

deltakerbånd som inneholder en brikke. Hvert armbånd har et unikt nummer som du registrerer på 

nett, og deretter kan du sette inn penger på det. Båndet kan du betale med i alle kafeer og butikker 

på leirområdet. Båndet er samtidig deltakerbåndet for leiren.  



 

I leirens utsalgssteder trenger du bare å holde armbåndet foran kassen for å betale. På denne måten 

kan alle ha lommepengene sine på et trygt og sted som de alltid har med seg, fremfor å risikere å 

miste kontanter og kort. Det er også mulig å fylle på mer penger underveis i leiren, både på nett og 

på egne påfyllingsstasjoner på leiren. Dette gir foreldrene god kontroll over pengebruken til 

speiderne. De kan også overføre penger flere ganger under leiren, i stedet for alt på én gang. 

Pengene er klare til bruk rett etter at de er fylt på. 

Les mer om løsningen her: http://nord2017.no/nb/2017/04/28/kontantfri-betaling-for-alle-pa-nord/  

Det kan være at man ønsker å ha med noe kontanter / visa kort for å kjøpe litt snacks på reisen eller 

hvis man «trenger» noe fra utsiden av leiren. Dette er opp til den enkelte familie å enig om. 

REGLEMANG: 
Vi må ha litt regler, vi håper selvfølgelig at vi ikke trenger å bruke dem men det er greit å vite hvor vi 

legger «lista». 

Det forventes en god og positiv oppførsel av alle speidere og ledere som drar på leir. Dette inkluderer 

nulltoleranse for mobbing, rusmidler og lignende. Brudd på dette innebærer hjemreise på foresattes 

bekostning etter konsultasjon med speider/leder og foreldre. 

Ellers så forventes alle å utføre sine tildelte fellesoppgaver. Dette inkluderer mathenting, matlaging, 

oppvask med mer. I tillegg må hver enkelt deltaker passe på sine egne ting, holde orden i telt, henge 

våte klær til tørk osv. Vi skal være borte i mange dager og da er også personlig hygiene meget viktig. 

Vi ledere er med som veiledere, ikke som opp-passere. 

 Speiderskjerf skal som hovedregel alltid brukes under leiren.  

 Eventuell bading må kun skje under oppsyn av leder. 

 Eventuell bruk av kano/båt må bare skje med leders tillatelse. Flyte-/redningsvest SKAL 

brukes til enhver tid!  

 Ved rosignal skal alle speidere befinne seg i sitt eget telt og opptre stille og hensynsfullt.  

 Mobiltelefoner skal ikke benyttes under leiren, kun i friøkter så lenge det ikke sjenerer 

speidere, dyreliv eller andre brukere av området. Ledere forbeholder seg retten til å inndra 

både mobiltelefoner og musikkanlegg, som leveres tilbake til speideren ved hjemkomst.  

 Uforsvarlig eller ikke-godkjent bruk av ild er strengt forbudt og fører til umiddelbar 

hjemsendelse for egen regning.  

 Nytelse av alkohol eller andre rusmidler fører til umiddelbar hjemsendelse for egen regning. 

Les ellers leirens regler her:  

BESØK 
Det er alltid koselig med besøk og det er gode muligheter for å sove over i hotelt på leiren. Les om 

det på nord2017.no. Kontakt gjerne troppsleder før du kommer for å være sikker på at speideren din 

ikke er på aktiviteter ol. Ta gjerne med kake (helst sjokoladekake) til lederne (vi er mange). 

 

HELSEKORT 
ALLE speidere (inkl. ledere, rovere, lederbarn og annet) SKAL fylle ut helseskjema som du finner her: 

http://nord2017.no/wp-content/uploads/2016/11/Helsekort_Nord_2017.pdf og levere til Øystein 

ved avreise fra Askim (eller på leiren for de som ikke reiser med hovedgruppen) 

http://nord2017.no/nb/2017/04/28/kontantfri-betaling-for-alle-pa-nord/
http://nord2017.no/wp-content/uploads/2016/11/Helsekort_Nord_2017.pdf


UTSTYR / PAKKELISTE 
Utstyrslisten er delt inn i flere deler (på deg, håndbagasje, ryggsekk og kjekt å ha). Det er viktig at 

speideren selv klarer å bære sitt eget utstyr på reisen til og fra leiren. 

På deg under reisen:  

 Behagelige klær til togtur og speiderskjerf! 

 IKKE kniv i beltet 

I mindre sekk / håndbagasje 

 Matpakke for frokost og lunsj torsdag 29. juni 

 Drikkeflaske med vann 

 Jakke / varm genser 

 Pute / kosedyr til natten 

 Skrivesaker 

 Lommepenger / Visakort 

 Enkle spill og/eller en god bok hvis du har – for å få reisen til å gå fortere  

 Toalettsaker  

 Eventuelle medisiner 

 Ørepropper for å få sove på toget 

I ryggsekk eller bag 

De som skal på haik (alle speidere) må ha med ryggsekk som er stor nok til turutstyr inkl. fellesutstyr. 

Det kan være lurt å ha med en liten bag eller lign. som man kan brukes til klær ol. man ikke bruke 

bruker på haik, mens man er på haik. 

Pakking og bagasje på fly 

Hver person vil kunne ha med seg 1 kolli à 20 kg innsjekket bagasje på flyet og 8 kg håndbagasje. 

Håndbagasjen må være innenfor målene 55 × 20 × 40 cm. I tillegg kan man ta med en håndveske, en 

liten bæreveske til PC e.l. 

OBS! Vi har ikke mulighet til å sende med bag / personlig utstyr i kontainer hjem, da kontainer ble 

mer enn full på veien opp. Så ikke pakk mer enn 20 + 8 kilo. 

 Speiderskjorte (nystrøket og pakket pent ned) 

 Sovepose, liggeunderlag (sommerposen burde holde) 

 Regntøy (bukse og jakke) 

 Støvler / GODT impregnerte fjellstøvler 

 Badetøy 

 Håndklær (badehåndkle + mindre håndkle) 

 Tykk, varm genser (ull/flece) 

 Vindtett jakke 

 Bukser 

 Shorts  

 T-skjorter/topper 

 Gensere 

 Sokker (tykke, ull og tynne) 

 Undertøy 

 Caps/solhatt 



 Solbriller 

 Spisesaker (tallerken, kopp, kniv, skje, gaffel) 

 Kniv 

 Sandaler, joggesko 

 Toalettsaker 

 Tannkost, tannkrem 

 Solkrem 

 Myggmiddel (Dette forventes at alle har med selv, Eurax salve er også forventet at man har 

med selv hvis man renger med å trenge det) 

 Anti-mygghatt 

 Lommelykt / hodelykt (selvom det er midnattssol så er mørkt i teltet) 

Kjekt å ha 

 Myggnett over sovepose (for bruk på haik)  – se bilde:  

 Klokke 

 Kamera 

 Sysaker for å sy på merker / reparere utstyr 

 Poser til skittentøy 

 Pute og kosedyr 

 Leirbålskappe/ fleecepledd 

 Sitteplate 

 Lue 

 Lakenpose 

 Speidermerker for å bytte med andre speidere hvis man ønsker det. 

 

FORÅHÅNDSOPPGAVE 
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. 

 

SPØRSMÅL / KOMMENTARER? 
Send en epost til oystein@askimspeidergruppe.no eller ring 915 50 554  

Ellers så oppfordrer vi dere til å følge med på leirens websider nord2017.no og selvfølgelig våre 

websider askimspeidergruppe.no 

mailto:oystein@askimspeidergruppe.no

