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Nå er det snart leir! 
 
Da er det bare to uker til arbeidsleiren starter, og vi begynner 
virkelig å glede oss til å møte dere alle på Dovre. Det ser ut som 
vi blir rundt 250 deltakere og stab. Her følger litt informasjon 
som kan være nyttig inn mot avreise til leiren. 
 
Underleirene 
Vi har delt leiren i fire, for å gjøre organisering av utmarsj, 
pakking og utlevering av mat enklere. På neste side ser du 
hvilken underleir dere skal være i. 
 
Leirens ABC 
Vi har lagd en liten ABC med info som kan være nyttig både før og 
under leiren. Enkelte punkt bør speiderne fli vite om før leiren, derfor 
oppfordrer vi alle til å kopiere opp leirens ABC til hver enkelt deltager. 
Legg spesielt merke til punktene: Antrekk, Bading, Brann, Førstehjelp, 
Hygiene, Offisiell avslutning og Utstyr. 
 
Utstyrslister 
Nå er det kun få uker igjen til leiren starter og vi må begynne å pakke 
ned turutstyret. Derfor er det en liste bak i dette heftet med utstyr det 
kan være lurt å ta med. 
 
Statusrapport 
I løpet av neste uke vil det bli sendt ut en statusrapport til hver enkelt 
gruppe med oversikt over det vi har registrert, samt status på 
betalinger.  
 
Da står det bare igjen å ønske dere lykke til med pakkingen og 
velkommen til Vandreleiren 2022 på Dovre. 
 
 
Molde, 15. juni 2022 
 
 
Bjørn Erik Hjellset 
Leirsjef 
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Inndeling i underleir (deltakertall er ikke helt oppdatert med de siste 
endringer) 
 
Rød 
Gudbrandsdal krets Vestre Gausdal speidergruppe 18 
Romsdal og Nordmøre krets Hustadvika Eide speidergruppe 14 
Trøndelag krets Vanvikan speidergruppe 10 
Trøndelag krets 10. Trondheim speidergruppe 8 
Romsdal og Nordmøre krets 1. Batnfjord speidergruppe 4 
 
Gul 
Romsdal og Nordmøre krets Moldespeiderne 23 
Gudbrandsdal krets Lillehammer speidergruppe 21 
Trøndelag krets Trondheim 8. sjøspeidergruppe 15 
 
Grønn 
Romsdal og Nordmøre krets 3. Fræna Aureosen speidergruppe 12 
Trøndelag krets Melhus speidergruppe 13 
Trøndelag krets Åfjord speidergruppe 10 
Romsdal og Nordmøre krets 3. Rauma Isfjorden speidergruppe 8 
Trøndelag krets Stjørdal speidergruppe 12 
 
Blå 
Trøndelag krets Charlottenlund speidergruppe 20 
Romsdal og Nordmøre krets 1. Fræna Elnesvågen speidergruppe 16 
Romsdal og Nordmøre krets 4. Rauma Innfjorden speidergruppe 15 
Trøndelag krets Vikhamar speidergruppe 3 
Romerike krets 1. Eidsvoll speidergruppe 1 
Romerike krets Nittedal speidergruppe 1 
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Vandreleirens ABC 
 
Aktiviteter 
Onsdag, liggedagen ved Avsjøseter, er det mange aktivitetstilbud 
organisert gjennom gruppebidrag 
Ankomst 
Ankomst skjer ved Kongsvoll fjellstue lørdag 2. juli fra kl 12.00 til kl 
16.00. 
Antrekk 
Speiderdrakt skal brukes ved alle leirbål/samlinger. Speiderskjerf skal 
brukes under hele leiren, og gjerne også leirens t-skjorte hvis ikke 
speiderskjorten brukes. Hvis du forlater leirområdet skal du bruke 
speiderdrakt! 
Avreise 
Avreise skjer fra Toftemo lørdag 9.juli fra kl 10.00 til kl 12.00.  
Bading 
Det er restriksjoner på bading av sikkerhetsmessige grunner. All 
bading skal skje med leder til stede. Tillatelse til bading ved 
leirstedene gis av teknisksjef. 
Biologi 
Alle deltakende tropper vil få tilsendt en beskrivelse av historie og 
biologi langs Den Gamle Kongeveg. Her kan dere lese om steder med 
spesiell historisk eller biologisk verdi langs ruta. 
Brann 
Fare for brann er til stede og det må utvises stor forsiktighet ved bruk 
av ild. Det vil ikke være lov å lage grue på grunn av den sårbare 
naturen. All matlaging må foregå på primus, stormkjøkken (el.l.) eller 
på felles griller som leiren setter opp ved enkelte anledninger. Hver 
tropp bør ha et lite brannslokningsapparat. Alle i troppen skal vite hvor 
det befinner seg. Det vil også bli utplassert større apparat ved hvert 
underleirflagg og ved vaktteltet i leirområdet.  
Dagens knute 
I løpet av hver etappe skal vi raste, og knyte dagens knute. Dette er 
forskjellige knuter som kan festes på hodeplagget dere har laget som 
forhåndsoppgave. 
E6 
Alle leirplassene og deler av løypene ligger tett inntil E6. Dessuten skal 
E6 krysses 7 ganger under vandringene. Ved hver av disse 
kryssingene blir det satt ut trafikkpatruljer. Disse har ingen myndighet 
til å verken stoppe eller senke farten på biltrafikken, men vil ved sin 
tilstedeværelse med signalvester og annet utstyr naturlig begrense 
farten noe. De vil dessuten ha til hovedoppgave å stoppe speiderne på 
vandring før kryssingene og geleide disse pent og pyntelig over E6. 
Ellers må alle være ekstra påpasselige når de skal tangere/gå langs E6 
og spesielt påpasselige når de skal krysse E6 på vei fra og til 
leirplassen. Dette vil skje spesielt på Kongsvoll, der leirområdet ligger 
på den ene siden og Kongsvoll fjellstue (biologisk hage, etc.) ligger på 
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den andre siden av E6. Slike kryssinger av E6 skal skje ved 
utplasserte trafikkpatruljer med signalvester, og INGEN ANDRE 
PLASSER! Fartsgrensen er 80 eller 90, og bilene kommer ofte i 100 
eller 120!  
Eysteinkyrkja 
Mandag, under vandringen fra Kongsvoll til Hjerkinn, skal vi ha 
gudstjenester i Eysteinkyrkja. Kirka ligger like ved Hjerkinn fjellstue og 
ble bygd i 1969, til minne om kong Eystein Magnusson. 
Gudstjenestene arrangeres i ca. 3 puljer, etter hvert som vi ankommer 
kirka. 
Fettfeller 
Det vil bli laget fettfeller på anviste plasser. Disse skal brukes! 
Flagg 
Flagg skal heises kl 08.00 og fires kl 21.00. 
Førstehjelp 
Det forventes at hver patrulje og tropp har førstehjelpsutstyr, og disse 
blir dermed 1. og 2. beredskapslinje. 3. beredskapslinje er 
førstehjelpsposten, som blir plassert langs løypene og i vaktteltet 
sentralt i leiren. Derfra kan også lege tilkalles ved behov. Husk 
helsekort ved alle henvendelser til lege! 
Graving 
Graving på leirområdet er ikke tillatt. 
Gruvebesøk 
Tirsdag kveld blir det mulighet for ledere/rovere å delta på tur til 
Folldal Gruver. Her vil det bli servert en enkel middag samt tur inn i 
gruvene med toget og ellers orientering og omvisning i museet. Det er 
et begrenset antall plasser, og på denne turen er det en egenandel på 
kr. 150,-  
Gruppebidrag 
Gruppene skal planlegge og gjennomføre to aktiviteter som hver tar to 
timer. Aktivitetene skal foregå på gruppas eget område, eller på annet 
område avtalt med programetaten. Gruppene må planlegge for at 
aktiviteten skal kunne tilbys tilsvarende antall speidere som gruppa 
har med seg på leir 2 ganger. Gruppene må ta med alt materiell som 
trengs for å gjennomføre aktiviteten. 
Dere velger selv om dere vil gjennomføre samme aktivitet to ganger 
eller ha to forskjellige aktiviteter. 
Hittegods 
Hittegods leveres og fås tilbake hos leirvakta. 
Hodeplagg 
De patruljer som vil delta i konkurransen om finest hodeplagg 
(forhåndsoppgave), kan levere disse for bedømming i programteltet 
søndag mellom klokka 17 og 19. Husk å merke med navn! 
Hygiene 
På leir er det viktig med god hygiene.Husk særlig å vaske hendene 
etter besøk på toalettet, og før dere begynner å lage mat. 
Hærverk 
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Hærverk og skade på naturen og i leirområdet kan medføre 
hjemsendelse. 
Internett 
Leirens hjemmeside på internett vil bli prøvd holdt oppdatert daglig 
under leiren. Der vil det også være mulig å laste ned leiravisene og 
enkelte hjemmesidesaker utover høsten. Adressen er 
https://vandreleir.speiding.no/ 
Kiosk 
Leirkiosken holder åpent alle formiddager kl 09.00 - 10.00 og alle 
ettermiddager kl 16.00 - 19.00. På liggedagen ved Avsjøen blir det noe 
utvidet åpningstid. Kiosken vil selge sjokolade, brus, potetsnacks, div. 
forbruksvarer som myggspray, etc. samt leireffekter. 
Ladekasse 
Det vil bli mulighet for levering av ladekasse for mobiltelefoner, 
nettbrett eller batteripakker. Leiren har ikke ladere til utlån. Ladning 
foregår på stabsområdet på Hjerkinn om natten. Innlevering i 
vaktteltet senest kl 22 hver kveld. Kassene vil bli gjort tilgjengelig hver 
morgen i vaktteltet. 
Latrine 
Det blir satt opp latrinevogn. Forlat latrina slik du ønsker å finne den. 
Husk å vaske hendene etter alle latrinebesøk. 
Lederkro 
Søndag, mandag og torsdag er det lederkro i kroteltet, fra klokka 22 til 
24. Her serveres kaffe/ te/ saft og sikkert noe å bite i... Ta med kopp, 
sangstemme, gitar og godt humør. Motto: Vi har så mye moro som 
dere lager sjøl! 
Ledermøte 
Hver kveld er det ledermøte i kroteltet (eller under åpen himmel hvis 
godvær) fra klokka 19 til 20. Et forum for informasjon til og fra staben. 
Her møter en leder fra hver tropp, mindre tropper kan gå sammen og 
sende en felles representant. Det er viktig å være til stede her, for å få 
med seg gode tips og eventuelle endringer i program, ruter, etc. 
Leirbål 
Vi har felles leirbål lørdag, onsdag og fredag, alle dager klokka 20. Alle 
deltakere inviteres til å komme med bidrag til leirbåla! 
Leireffekter 
Leirkiosken vil selge leirens t-skjorte (200,-), kopp (200,-) og 
leirmerket (35,-). 
Leirkontor 
Leirkontoret vil være stasjonert på Hjerkinn. Det nås til enhver tid på 
tlf 468 31 368. På liggedagen på Avsjøsetra vil leirkontoret være 
stasjonert der. 
Leirvakt 
Vaktteltet vil være ved inngangen til hver leirplass. Der vil 
førstehjelpsposten være så lenge man ikke er på vandring. Utlevering 
av proviant (ettermiddag) og ladekasse (morgen) vil skje ved teltet. 

https://vandreleir.speiding.no/
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Det vil gå streifvakt rundt i leiren hver natt fra lang tone kl 23.00 til 
revelje kl 07.30. 
Offisiell avslutning 
Lørdag klokka 09.00 er det morgensamling med offisiell avslutning, 
med obligatorisk oppmøte. Hjemreise kan først starte etter den 
offisielle avslutningen. 
Oppslagstavler 
Oppslagstavlene vil inneholde meldinger fra staben, og ellers nyttige 
ting det kan være verd å se nærmere på i ledige stunder. De vil også 
inneholde ei knutetavle, som gir mulighet for å tjuvstarte med litt 
trening på dagens knute. 
Parkering 
Det blir mulighet for langtidsparkering av biler, busser og hengere på 
Hjerkinn. Ellers blir det parkering på anviste plasser. 
Post 
Frimerker og postkort fås kjøpt i kiosken. Utgående post legges 
postkasse ved vaktteltet. 
Programteltet 
Nær vaktteltet vil det være et eget programtelt, der programstaben er 
å treffe hver ettermiddag mellom klokka 17 og 19 (og sikkert mye 
ellers også). Her foregår det meste av påmeldinger og inn- og 
utlevering av saker som gjelder programaktiviteter. 
Proviant 
Matutlevering vil skje ved vaktteltet mellom kl. 16.00-17.00. Første 
utlevering vil være lørdag 2. juli og siste utlevering fredag 8. juli. 
Tomme leveransekasser skal leveres i vaktteltet hver morgen før kl. 
10.00. Leiren har egne leveransekasser. 
Rosignal 
Ved rosignal kl 22.30 skal alle leirdeltakere befinne seg på eget 
troppsområde og opptre stille og hensynsfullt. Ved lang tone kl 23.00 
skal det være ro i leiren. 
Rydding 
Vær med på å holde leiren ren og ryddig. Rydd eget område og ta 
samtidig med de områdene som grenser opp til eget område, slik som 
vei og friområder. Ved avreise skal leirområdene se ut som før leiren 
tok til. Leirområdet skal hver dag godkjennes av teknisk etat før 
troppene får starte å gå. 
Røyking 
I forbundets retningslinjer heter det at alle arrangementer i Norges 
speiderforbund hvor det deltar barn og unge skal være røykefrie soner. 
Telefon 
Leirens telefonnummer er 468 31 368. For utgående telefonering 
benyttes egne mobiltelefoner. Det anbefales begrenset bruk! Alle 
mobiltelefoner skal være avslått ved alle fellessamlinger! 
Telt 
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Dere må selv sette opp og ta ned gruppenes telt. Blant annet av 
hensyn til de som skal pakke utstyret inn og ut av lastebiler, ber vi om 
at det ikke tas med store hustelt. 
Utstyr 
Alt personlig utstyr unntatt dagstursekk med skifteklær, matpakke og 
drikke, samt alt patrulje- og troppsutstyr blir fraktet fra leirsted til 
leirsted med bil. Utstyret skal merkes med navn, tropp og 
underleirfargen og samles på anvist sted før utmarsj. 
Vandreleir 
Vandreleir er navnet på leirene som Romsdal og Nordmøre krets av 
Norges speiderforbund arrangerer der selve programmet er å gå, 
gjerne i fjellet. Den første vandreleiren var i 1977, den andre i 1996, 
den tredje i 2000, den fjerde i 2006, den femte i 2012, og den sjette 
nå i 2022. Alle vandreleirene har vært lagt til Den Gamle Kongevei 
over Dovrefjell, og har hatt Nedstavoll i Drivdalen som startpunkt og 
Toftemo i Gudbrandsdalen som endepunkt. 
Vandrestav 
De patruljer som vil delta i konkurransen om finest vandrestav 
(forhåndsoppgave), kan levere disse for bedømming i programteltet 
mandag mellom klokka 17 og 19. Husk å merke med navn! 
Vannpost 
På hver leirplass blir det opprettet vannposter. Disse skal brukes. Husk 
å skru igjen etter bruk for å unngå gjørmete bunnforhold. 
Vannskille 
Vi vandrer på Norges tak, og passerer to vannskiller i løpet av leiren. 
Lurer dere på hva dette betyr, så følg med på oppslagstavlene! 
Volleyball 
Hver dag fra klokka 16.00 står en volleyballbane til disposisjon. 
Organiseres av deltakerne sjøl.  
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Troppsutstyr (patruljeutstyr) 
Matkasse og Leveransekasse 
Det ordner proviantsjefen med i leirkomiteen, så dere slipper å ta med 
dette. 
 
Merkelapper 
Alt personlig utstyr (unntatt dagstursekk med skifteklær, matpakke og 
drikke), samt alt patrulje- og troppsutstyr blir fraktet fra leirsted til 
leirsted med bil. Utstyret skal merkes med navn, tropp og 
underleirfargen. Bruk gjerne solid tape med fargen til underleiren på 
utstyret, eller tøymerker. 
 
Førstehjelpsutstyr 
Ta med førstehjelpsutstyr til troppen og til hver patrulje. 
Husk at det blir mye gåing i forhold til andre typer leire, så 
gnagsårplaster bør pakkes. I tillegg til bandasjer, bør 
hodepinetabletter, solkrem og myggmiddel med. 
 
Øvrig utstyr: 
 

• Telt   
• Gryter og stekepanne 
• Patruljebanner   
• Visp 
• Vandrestaver   
• Tresleiver  
• Stekespade 
• Kartmappe til hver patrulje   
• Brødkniv 
• Kompass til hver patrulje   
• Brødfjøl 
• Tau til surring av utstyr   
• Oppvaskbalje 
• Vaskevannsfat   
• Oppvaskmiddel 
• Avfallsposer   
• Stålull 
• Oppvaskhåndklær   
• Oppvaskkost 
• Vannkanne   
• Matbokser 
• Kopper, fat og bestikk   
• Kokeapparat og brennstoff 
• Lite brannslukningsapparat og brannteppe 

 
På grunn av transporten må det være færrest mulig kasser/enheter, 
og at man ikke tar med mer enn det som er nødvendig. 
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Husk at dere skal bære utstyret fra teltplassen og til vaktteltet og 
tilbake nesten hver dag. 
 
 
Personlig utstyr 
(kryss av etter hvert som det pakkes) 
 

□ Sovepose 

□ Liggeunderlag 

□ Sittepute 

□ Speiderskjorte 

□ Speiderskjerf 

□ Leirbålskappe 

□ Nattøy 

□ Stillongs 

□ Regnklær 

□ Tykk genser 

□ T-skjorter 

□ Undertøy 

□ Ullsokker 

□ Bomullssokker 

□ Fjellsko/støvler 

□ Joggesko 

□ Lue 

□ Votter 

□ Vindtett jakke 

□ Myggstift 

□ Solkrem 

□ Shorts 

□ Dopapir 

□ Nisteboks 

□ Drikkeflaske 

□ Kopp 

□ Fat 

□ Bestikk 

□ Sangbok 

□ Skrivesaker 

□ Speiderkniv 

□ Toalettsaker 

□ Fotoapparat 

□ Solbriller 

□ Sysaker 

□ Dagstursekk 

□ Stor bag /sekk 

□ Ekstra plastposer 

□ Kompass (til patruljen) 

□ Hodeplagget ditt  

□ Vandrestaven din 

□ Hodeplagget ditt  

□ Gnagsårplaster 


