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Praktisk informasjon: 

Hvor: Ulfsbakk, Larvik 

Fra: Lørdag 29. juni kl 15:00 

Til: Lørdag 6. juli kl 11:00 

 

Transport: 

Fra Gardermoen: Tog til Larvik og buss 208 til Veldrebekken eller buss 03 til Veldre. Veien 

fra busstoppet til leirplassen vil bli merket. 

Fra Torp: Gratis shuttlebuss fra flyplassen til Torp togstasjon. Deretter tog til Larvik og 

buss 208 til Veldrebekken eller 03 til Veldre 

Tog: Ta tog til Larvik, så buss 208 til Veldrebekken eller buss 03 til Veldre 

Bil: Kjør til Ra Ungdomsskole (Ulfsbakveien 59 , 3267 Larvik) 

  

Program: 

På årets roverkongress var det workshop hvor deltagerne kunne komme med ønsker for 

leirens program. De har blitt tatt med i komiteens arbeid og det legges nå opp til et 

spennende og variert program på roverlandsleir! 

 

Rammeprogram for leiren (små justeringer kan skje før leiren starter); 

 



 

 

 

Øktbeskrivelse: 

Vannmoro:  Leiren ligger rett ved et vann, og det blir muligheter for vannsklie, vannpolo, 

kanopadling og lek med badedyr, i tillegg til bading. 

 

Avansert vannmoro: Avansert vannmoro bygger videre på søndagens økt, og det vil her bli 

mulighet for Stand Up Paddling (SUP), hamsterball og kiting 

 

Ballaktiviteter: Ingen roverleir er komplett uten turneringer! Det blir turnering i 

volleyball, fotball og turnering. Påmeldingsinformasjon til turnering kommer på leiren. 

 

Allsang på leir: Hva er sommerleir uten sangstund? Ta med venner, leirbålskappe og 

kakaoen og bli med på allsang! På forhånd får du mulighet til å skrive opp din ønskesang 

på liste. 

 



Haik: På roverlandsleiren blir det mulighet for å melde seg på tre forskjellige haiker – kort 

haik, medium og lang haik. Det kan også bli muligheter for kanohaik. Se 

haikeinformasjon lenger ned i brevet. 

 

Utekino: Vi samles til utekino på leirbålsplassen 

 

 

Kurs: 

Under leiren vil det bli arrangert flere kurs og aktiviteter. Egen kursmeny vil bli hengt opp 

på leir, men under er en foreløpig liste på kurs. Vi oppfordrer alle som er interessert til å ta 

turen innom! 

 

Kursholdersamling 19:00-20:00 søndag i stabsteltet/matteltet v/Elise, Caroline og 
Silje 
Vi inviterer til en inspirerende samling alle som holder forbundskurs og som brenner for 
ledertrening er velkommen. Vi får besøk fra Henrik Vagle Dalsgaard og Anders 
Christoffersen som skal fortelle historier fra de var med på Mongol Rally i 2017. Det var en 
eventyrlig reise fra London til Ulaan Bator, gjennom sand, gjørme, fjellpass og 34 
grensepasseringer. I tillegg til dette vil vi høre om hvordan man kan bli stab på forbundets 
kurs og hvilke kurs vi trenger stab til. Kursholdersamlingen ledes av 
ledertreningsutvalgets medlemmer Silje Øderud, Caroline Jensen og koordinator Elise 
Irene Kjelling. Håper du er klar for å bli inspirert, møte andre som er glade i kurs og 
ledertrening og høre om hvilke muligheter du har. Det blir enkel servering, så ta med 
kopp.  
 
 
Ledersamtaler 18:30-19:30 mandag v/Thomas 
Har du lyst til å bli leder eller assistent i KFUK-KFUM-speiderne? Er du 17 år eller eldre? 
Kom på ledersamtale på roverleir! Ledersamtalen er en del av lederopplæringen hos oss, 
der vi snakker om hva det innebærer for den enkelte å være leder og vise lojalitet til våre 
verdier. Vi arrangerer ledersamtale i en gruppe med flere sammen med en erfaren leder 
som leder samtalen. Etter samtalen kan du velge om du ønsker å signere leder- eller 
assistenterklæringen.  
 
 
Kurs i speiderprogram og lansering av nye rovermerker 10:30-11:30 tirsdag 
stabsteltet/matteltet v/Elise 
Kom på kurs for å lære om speiderprogrammet, gradsprogrammet for vandrere, nyttige 
verktøy og hør om de nye aktivitetsmerkene for roverne.  
 
 



I tillegg til dette vil ledertreningsutvalget ha en stand med informasjon om ledertrening 
og kurs som kommer, stabsutlysninger og mulighet for roverne å gi tilbakemelding på 
ledertreningen.  
 

Pionering:  

Ønsker laget ditt å bygge noe på leir? Send epost til teknisk sjef Henrik med omtrentlig 

antall raier: henrikbr99@hotmail.com 

 

Pakkeliste 

 

Utstyrsliste (pr lag); 

Telt 

Utstyr til matlaging – brenner, kjeler kniver ++ 

Oppvaskutstyr 

Førstehjelpsutstyr 

ladekasse 

Sisal / tauverk til bygging 

  

Utstyrsliste (personlig) 

Klær – husk godt med skift 

Regntøy 

Håndkle 

Badetøy 

Toalettsaker  

Medisiner (ved behov) 

Sovepose 

Liggeunderlag 

Sekk til haik 

Bestikk 

mailto:henrikbr99@hotmail.com


Solbriller 

Flytevest (hvis du har) 

Lommelykt 

Powerbank (det blir begrenset med lademulighet under leir) 

 

Tunoversikt 

Tun Kretser 
Idunn Buskerud 

Asker og Bærum 
Brage Vestfold og Østfold 
Tor Rogaland 
Trym Oslo 
Loke Hedmark og Oppland 

Haugaland 
Fjordgyn Sunnmøre 
Balder Stab 
Odin Romerike 
Frigg Bjørgvin, Finnmark, 

Nordmøre og Romsdal, 
Agder, Trøndelag 

De som har oppgitt i påmeldingen at de skal sove hos en annen krets gjør dette. 

Liste med alle tundeltagere vil bli sendt ut på mail til hvert tun. 

 

 

 

 

 



Haik 

Det blir mulighet å velge mellom fire haikeruter på leiren. Info om påmelding og 

patruljeinndeling kommer på leir. 

Haikerute 1- lett. Lengde: 3-5km. 

Denne ruta er gjennomførbar for alle, og det er mulighet for gode pauser og stor frihet 
under haiken. Det forventes at man ankommer leirplassen forholdsvis tidlig på 
formiddagen, noe som passer de som vil ha det ekstra rolig. 

Haikerute 2- middels. Lengde: 5-9km 

Denne ruta er noe lengre, mellom 5-9 km lang. En lengre del av ruta går gjennom en 
mørkelagt tunnel, noe som kan både være skikkelig spennende. For de som ikke ønsker å 
gå i tunnelen, er det alternative stier som går på utsiden. 

Haikerute 3- lang og noe krevende . Lengde: 12-15km 

Denne ruta er mellom 12-15 km lang. Ruta går også gjennom tunnelen, med samme 
alternative rute. Ruta er en del lengre, for de som er villige og er i god fysisk form. 

 

Det blir også kanskje mulighet for kanohaik 

 

Pakkeliste 

Alt man trenger til en vanlig haik, inkludert utstyr til matlaging, standard 
førstehjelpsutstyr, lommelykt med ekstra batterier pga. tunnelen. I tillegg skal alle ha med 
seg en flytevest, hvis man har plass, ellers kan man rotere. Alle skal sove ute, men man 
velger selv hvordan, være seg gapahuk med presenning, hengekøye, under åpen himmel, 
telt, osv. Det ordnes patruljevis. 

Beredskap: 

Under store deler av haiken er det som regel god dekning. Det vil derfor bli utdelt et 
nummer som dere skal ringe til ved eventuelle uhell eller behov for hjelp. Ved nødstilfelle, 
skal nødetater ringes først.  

Bålbrenning er ikke tillat, selv ved vannet. Det er svært tørre områder vi befinner 
oss i og ilden spres raskt. 

Alle haikepatruljer skal registrere seg ved avreise og tilbakekomst til leir. 



Speiderbutikken 

Speiderbutikken kommer til å ha utsalg på leiren mandag og tirsdag.  Det kommer til å 

være begrenset utvalg, så om du vil være helt sikker på å få det du trenger kan du bestille 

på forhånd og få det utlevert på leiren. Se alle roverproduktene på 

https://www.speiderbutikken.no/rover.html 

 

 

 

https://www.speiderbutikken.no/rover.html

