Trønderspeider i Friluft,
29.april-30.april 2016

Velkommen til Trønderspeider i Friluft 2017
Småspeider konkurransen
TSF er kretskonkurransen for speidere i Trøndelag, for både NSF og KFUK-KFUM.
Leirsted i år er Rinnleiret leir, Verdal.

Småspeiderleiren
Leiren for småspeidere (KM: oppdager og stifinnere) varer fra lørdag 29.april til søndag 30.april. Men
dersom det forenkler logistikken for gruppene, kan de komme fredag kveld. Småspeidergruppene må alltid
ha følge av ansvarlig leder. Vi trenger minst 25 personer som postmannskap på lørdag og ber gruppene
melde ifra om hvem som kan stille til dette.

Tidsplan for småspeiderleiren
Lørdag 29.april
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.30 Siste Innsjekk i sekretariatet
10.45 Praktiske opplysninger ved flaggstanga, leirens møtepunkt for ledere.
10.30 - 12.00: Leirbygging og lunsj i flokken
12.00 Velkommen, info og oppstilling ved flaggstanga. Småspeiderne tar med sekk med drikkeflasker, muleposer/litt mat, sitteplate,
førstehjelpsutstyr, skrivesaker.
12.15-12.45. Småspeiderne besøker troppsleiren m. oppgave.
12.20 Briefing av postmannskap. Oppmøte v flaggstanga.
12.45 Postmannskap ut - minst 25 for å betjene postene
13.00 Postløype starter v utescenen (leirbålplassen). Patruljene starter på ulike sine poster.
15.50 Møtes ved flaggstanga for oppsummering.
16.30 Middag i flokken.
Forbedrede innslag leirbål
Lek og moro. Hver flokkleder tar ansvar sine småspeidere. Det er lov å ta seg en runde rundt på området og klatre på tanksen som
ikke står inne på troppens område.
20.00 Leirbål ved bygning 38– felles med storspeiderne.
Leder kro.
22.00 Vi legger oss
23.00 Ro

Søndag 30. april
•
•
•
•
•
•

7.30 Revelje og frokost
8.30 Flaggheis med Scouts own
10.00 Praktisk oppgave. Oppmøte ved flaggstanga.
12.30 Lunsj
13.00 Pakking og rydding
14.30 Premieutdeling - felles med storspeiderne
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Leirområde:
Småspeiderne får tildelt et eget område ved siden av bygg 33.
Sanitærfasiliteter:
Det vil er toaletter for småspeiderne i bygg 10. Der er det også mulighet til å hente vann. Det
satt ut fettfeller som tidligere år.
Utstyr:
Speiderne må ha med seg absolutt alt av materiell de trenger for helga. Vi bor på et museumsområde. Det
er ingen anledning til å sage ned rajer eller ta kvist av trærne. Bruk av kniv, øks og sag skal kun skje på
utdelt eller medbrakt trevirke.
Speiderne må ha med seg mat, telt, kokeutstyr og patruljeutstyr som for en patruljetur med en
overnatting. Det vil ikke være anledning til å tenne bål for verken speidere eller ledere. All tilberedning av
mat må skje på gassbrenner, primus eller multifuel. Åpen flamme fra grill, engangsgrill, bålpanne og
lignende er ikke tillatt.
Til praktisk oppgave søndagen trenger patruljen: 1 stoppenål med spiss, saks, kniver og sprittusjer i tre
farger.
Anbefalt patruljestørrelse: 4-6 personer. For å unngå venting, organisere postene med doble oppgavesett
og dobbel bemanning. Maks tid per post:15 min
Kontaktpersoner for småspeiderleiren
Dina Margrethe Berg (KM), dinamberg@hotmail.com, 975 66 479
Lise Brekken Sør-Trøndelag NSF, lvbrekken@gmail.com, 922 58 226

