
INFORMASJONSMØTE
«MOUNTAIN MADNESS»

SOMMERLEIR 2022



Agenda
■ Komite og turledere

■ Informasjon om leiren

■ Tidsfrister og betalingsplan

■ Dugnad

■ Reisen & Pass

■ Foreldre på tur & Spørsmål



Komite og Turledere

■ Kenneth Andersen 900 20 401 kenande2@me.com

■ Ole Bokn 915 36 289 Ole.Bokn@aquamarine.no

■ Tom Ravndal 416 26 814 Tom.ravndal1@lyse.net



Informasjon om leiren

■ 30 juli - 6 august 2022: våre venner i England som arrangerer og gjennomfører

■ Vi bor på Kibblestone Scout Camp som alle år siden 2004. Deres Camp 773

■ Aktiviteter: Fjellklatring, Sykling i fjellet, Vannaktiviteter + Alton Towers

■ NB! Det er ikke viktig at speiderne er god til å snakke Engelsk - det lærer de i løpet 
av turen! 

■ Regler: 
– Bruk av rusmidler på tur = automatisk hjemsendelse på foresattes regning
– Vanlige speiderregler gjelder. Speidere som ikke innretter seg kan sendes hjem



Tidsfrister og betalingsplan: 

■ Bindende og endelig påmelding: 1 februar 2022
– Vi booker flybilletter og ordner transport
– UK skaffer sykler og annet utstyr og må vite antall deltakere

■ Gyldig påmelding er innbetaling av et depositum på 2 000,-
■ Betalingsplan: 

– 1 februar 2 000,-
– 1 mars 2 000,-
– 1 april 2 000,-
– 1 mai 1 500,- eller det restbeløpet vi estimerer på det tidspunktet 

■ Innbetalinger kun via konto til kontonummer: 3205 20 51389
■ NB! Merk innbetalinger med Speiderens / Deltakerens navn. 



Reisen & Pass
■ REISEN: 

– Vi flyr mest sannsynlig t/r Sola Flyplass – Manchester
– Vi hentes og bringes av våre engelske venner i UK 
– Vi booker buss t/r Jørpeland Brug – Sola ved avreise og hjemkomst
– Vi reiser sammen og lager reisepatruljer for å ha god kontroll
– NB! Foresatte eller stedfortredere må være tilgjengelige mens vi er på tur

■ FORSIKRING: 
– Alle speidere er dekket av NSF sin Ulykkesforsikring 
– Alle speidere MÅ ha egen reiseforsikring. Dette ordnes og sjekkes av foresatte
– Alle speidere må ha Europeisk Helsetrygdekort i orden 

■ PASS: 
– Alle må hjem og sjekke pass
– Må være gyldig under hele oppholdet og fram til midten av februar 2023
– De som må søke nytt pass må gjøre det kjapt – NB! Ikke på Jørpeland lenger



Foreldre på tur & Spørsmål:
■ Foreldre er hjertelig velkomne til å være med. To alternativer: 

– Deltakere på leiren og aktiviteter (påmeldingsfrist 1 februar) 
– Satellitter utenfor leir (ikke med på aktivitetene) 

■ Spørsmål?

■ Bekymringer?

■ Råd?

■ Ønsker? 



107th Westlands
NORGES

SPEIDERFORBUNDSat 1st - Sat 8th August
107th Westlands Scouts invite Strand Jorpeland Speidergruppe to visit us in the UK in the summer of 

2020. We are planning on 3 main activities. Mountain climbing, Cycling and Water based activities.
We will have enough bicycles for everyone of the Norwegian Scouts & Leaders.

The camp is aimed at Scouts, Explorers (Rovers) and Leaders. 

Kibblestone has been the base for all of our UK friendship camps. We will camp in 
tents on the Scout side of the site, using a marquee for an eating and activity area.

Preliminary Program:
1 - Norwegians arrive; Meet and Greet our old and new friends at Kibblestone.
2 - Activities Day;  Split between Kibblestone and Barlaston Downs.
3 - Activities Day;  Mountain Biking at Barlaston Downs & Clip n Climb Stoke.
4 - Mountain Climbing; Climb Mt Snowdon, the highest mountain in England and Wales 1085m.
5 - Activities Day;  Climbing activities at Kibblestone and Norwegian based afternoon/evening.
6 - Alton Towers;  A day at the UK's best theme park!!!
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8 - Last day;   Norwegians travel home.

Further information: - Programme subject to change.
We need a commitment of numbers by 1st November 2019. Payment needed May/June 2020.
Price outline; £300 / Kr3300
We have tried to keep the camp prices as low as possible whilst squeezing in as many activities as possible.



Dugnad Flaskeinnsamling
■ De som er påmeldt denne dugnaden har allerede samlet inn en god slump med 

flasker – Fortsett det gode arbeidet! 


