1. november 2019

Her er det tredje inforbrevet om den kommende felles korpsleiren, Sammen 2020, som
arrangeres 1-8 august 2020 på Evjemoen.
Del dette brevet med de andre lederne i gruppen din.
Sammen 2020 er en leir som arrangeres av de fem korpsene i NSF, men leiren er også åpen
for speidergrupper som ikke er medlem i noen av korpsene.
Om deres gruppe for eksempel har en vennskapsgruppe eller vet om en gruppe som ønsker
å dra på leir, er dere hjertelig velkommen til å invitere dem til leiren.
Forhåndspåmelding
I planleggingsprosessen er det veldig nyttig å få et estimat av hvor mange speidergrupper og
antall deltagere som kommer på leiren så tidlig som mulig.
Vi ber derfor alle grupper om fylle ut vedlagt skjema og forhåndspåmelde gruppen.
Forhåndspåmeldingen er ikke bindene og det er mulig melde seg på selv om gruppen ikke er
forhåndspåmeldt. I forhåndspåmeldingen ønsker vi å vite følgende:
• Om gruppen planlegger å reise på leir
• Estimat av antall deltagere og ledere
• Estimat av hvor mange rajer gruppen kommer til å bestille
• Om gruppen planlegger å reise med buss som vi eventuelt kan leie under leiren.
• Har gruppen ledere med bakgrunn innenfor brannvesen, politi eller helsevesen (lege
eller sykepleier.)
Utfylt skjema sendes til felleskorpsleir@gmail.com innen 1. desember 2019
Påmelding
Endelig påmelding vil være i NSF’s medlemssystem, med frist 31. mars. Dette vil være den
bindende påmeldingen med eksakt antall deltagere og ledere, samt annen nødvendig
informasjon. Vi kommer til å sende ut mer detaljert informasjon om dette 1. januar 2020, da
åpner også påmeldingen i medlemssystemet.
Påmeldinger etter 31. mars vil medføre 20% økning av leirkontingenten.
Betaling:
Fakturering vil skje gruppevis med betalingsfrist 1. mai.
Deltakere som reiser uten gruppe vil bli fakturert direkte.

Prisliste:
Speider (5. klasse og oppover):
Rover/leder/stab:
Familiemoderasjon: (Speider nr. 2 og øvrige)
Lederbarn i familieleir fra 6 år og oppover:
Lederbarn under 6 år:

kr 2 100,kr 2 100,kr 1 400,kr 1 100,Gratis

Moderasjon for deltagelse på arbeidsleir:
Før leiren:
Etter leiren:

kr 600,kr 400,-

Rajer
Det blir ingen speiderleir uten rajer. Vi har fått en avtale på rajer av god kvalitet som egner
seg godt til både å lage bord og portaler, men vil være dårlig egnet til store byggverk.
Endelig bestilling av rajer vil skje i påmeldingen i medlemssystemet innen 31. mars.
Det vil ikke være mulig å bestille rajer etter dette tidspunktet. Pris per raje er 50 kr.
Familieleir:
Er du speiderleder eller stabsmedlem med barn som er for små til å være deltager på leir,
men har likevel lyst å dra på leir? Da er familieleiren noe for deg og din familie!
I familieleiren vil familiene fungere som en speidergruppe ved at de bor sammen, lager mat
sammen og finner på mye gøy sammen. Det meste av programmet blir til når familiene
møtes og tilpasses de som bor i leiren sammen. Dere vil ha noen egne aktiviteter, men også
delta på noe av fellesprogrammet som for eksempel å dra i Mineralparken.
Roverleir:
Vi håper å se mange rovere på leir og gleder oss derfor over at det blir egen roverleir på
Sammen 2020. I roverleiren blir det eksklusivt program for roverne både på dagtid og
roverkro med aktiviteter på kvelden. I tillegg tildeles roverne noen enkle stabsoppgaver.
Roverleiren vil være en plass rovere kan bo og oppholde seg, men det legges opp til at
måltider spises med hver enkeltes gruppe. Rovere som ikke har gruppe på leir, vil bli
adoptert av en annen gruppe under leiren.
Det er også satt av et eget område for stab som ikke bor med en gruppe.

Arbeidsleir:
I forkant og etterkant av en speiderleir er det mye praktisk arbeid som må gjøres.
Området skal klargjøres for ankomst og ryddes etter avreise. Vi ønsker derfor å invitere alle
rovere (16+) og ledere til å være med på arbeidsleir før, etter, eller både før og etter leiren.
Arbeidsleiren vil starter på kvelden onsdag 29. juli og varer til oppstart av leiren lørdag 1.
august. I etterkant av leiren vil det være arbeidsleir hele lørdag 8. August. De som deltar på
arbeidsleir vil få redusert leirpris, 600 kr for å være på arbeidsleir før leiren og 400 kr for å
hjelpe til etter leiren.
Ønsker du å være med på arbeidsleir, send en søknad til felleskorpsleir@gmail.com.
Søknadsfrist for arbeidsleiren er 31. mars. Skriv “Søknad arbeidsleir” som emne.
I søknaden trenger vi disse opplysningene:
•
•
•
•

Navn
Alder
Gruppe
Praktisk erfaring / yrke

Om du har lyst å være med på arbeidsleir, men vet ikke ennå om du har mulighet på grunn
av for eksempel jobb så ønsker vi like vel at du søker og samtidig oppgir om usikkerhet om
mulighet til deltagelse.
Frister:
1.desember: Forhåndspåmelding
31.mars: Endelig påmelding og søknadsfrist for arbeidsleir
1.mai: Betalingsfrist
Neste info vil komme ca 1. januar 2020.

Informasjon
Den viktigste informasjonen om
korpsleiren vil bli sendt ut til
speidergruppene på
e-post.
I tillegg vil informasjon bli lagt ut på
Facebook og leirens nettside:
www.felleskorpsleir.wordpress.com
Leirkomiteen kan nås på
felleskorpsleir@gmail.com.
Facebook: Felles korpsleir
Instagram: Sammen2020
Speiderhilsen Leirkomiteen

