
 

 

        

 

                                                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANDRELEIREN 2022  

Den gamle kongevei 

FAKTA 

Når: 2. juli – 9. juli 2022 
Hvor: Langs Den Gamle 
Kongevei over Dovrefjell i 5 
etapper. 
Nedstavoll i Drivdalen – Vårstigen 
– Kongsvoll – Grønnbakken – 
Hjerkinnhø – Hjerkinn – Avsjøen- 
Fokstua – Hardbakken - Dovre 
Hvem: Alle Speidere over 10 år, 
rovere og Ledere.  
Påmelding: 1. mars 2022  

Pris: 2500,- 
Familiemoderasjon 2000,- 
Arbeidsleir: 1000,- 
 
Arrangør: Romsdal og Nordmøre 
Krets av Norges Speiderforbund.  
Informasjon:  
https://www.facebook.com/vandre
leiren/ 
http://vandreleir.speiding.no/ 

 

Ta med deg patruljen å bli med til Dovre! Vi lover en moro uke med nye opplevelser, nye 
og gamle venner og minner for livet. 

Dette er den 6 Vandreleiren som blir arrangert, de andre var i 1977, 1996, 2000, 2006 og 
2012. Leiren er over en uke, dere vandrer en ny etappe av Den Gamle Kongevei nesten 
hverdag, 5 etapper og 5 leirplasser, midt i uken har vi en aktivitetsdag der vi har 
forskjellige aktiviteter å velge mellom. Bagasje og utstyr blir kjørt, så man trenger bare en 
liten sekk med niste og klesskift i.   

Underveis i uken vil det bli oppgaver dere kan løse på veien, aktivitetsdag med mange 
spennende aktiviteter, kiosk (med leireffekter og godis) og gode minner 

Man trenger ikke å være super sprek før leiren, men det er lurt å gå noen turer sånn at 
man blir vant til å gå lignende etapper før leiren. 

  

FERDSELSVEIEN MELLOM DOVRE OG OPPDAL 
BLE ANLAGT PÅ SLUTTEN AV 1600-TALLET OG 

GJENNOM 1700-TALLET, KONGEVEIENE I NORGE 
BLE BYGGET FOR Å KNYTTE BYER OG LANDSDELER 

SAMMEN.  
Kongeveienoverdovrefjell.no 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMASJON 

Etapper 

Første etappe: Nedstadvoll-
Kongsvoll, 10 km – 460 m i 
høydestigning 
Andre etappe: Kongsvoll – 
Hjerkinn, 14 km – 520 
høydestigning 
Tredje etappe: Hjerkinn – 
Avsjøseter, 11 km – 0 
høydemeter.  
Fjerde etappe: Avsjøseter – 
Fokstua, 14 km – 360 
høydemeter. 
Femte etappe: Fokstua – Dovre, 
17 km – 250 høydemeter 

 

Det blir arbeidsleir fra onsdag 29. juni for ledere og rovere 
over 16 år. De som deltar på arbeidsleir får redusert 
deltakeravgift.  

Før leiren  

   
Forhåndsoppgaver 
Før leiren får dere tilsendt flere 
forhåndsoppgaver, dette er oppgaver patruljen 
kan gjøre sammen for å forberede seg til leir 

 

    

    


