
 

 

Tredalen 2021- Vår agenda 
Leirinfo 3- Siste før avreise 
 

Da nærmer vi oss avreise til årets leir, og det meste har begynt å falle på plass. Covid tiltak 

lar oss gjennomføre som planlagt på Tredalen i Hvaler Kommune. Dette gleder vi oss til! 

Om det er noe mer spørsmål eller informasjon dere savner i informasjonen som har 

kommet, så ikke nøl med å spørre. All utsendt informasjon finner du her:  

samlet leirinformasjon 

Her er siste info før avreise: 

Oppmøte og avreise: 
- Lørdag 03. Juli klokken 09.00 på Lageret. Vi skal kjøre personbiler, og om noen blir 

bilsyke er det fint om man tar en tablett for dette. Reisen tar ca. 1,5 time pluss 

fergetiden Horten- Moss. 

- På Lørdag (avreisedagen) blir første bespisning litt sen middag. Ta derfor med 

matpakke og fylt drikkeflaske til avreise. 

Pakking 
- Pakk gjerne i stor sekk eller bag, vi skal ikke bære langt. Du må også ha med en 

dagstursekk som har plass til matpakke og drikke pluss litt ekstra. Dere skal på 

noen dagsturer fra leiren. Sjekk denne linken for pakkeliste. 

- I tillegg til det som står på pakkelisten, må du ha med egen flytevest. 

Lommepenger 
- Det vil være en liten kiosk på leiren med enkelt utvalg, så det kan være greit med 

litt lommepenger. Det vil være mulig å betale med kort og kontant i kiosken, men 

ikke mulig å gjøre kontant uttak under leiren. Speiderne skal også på tur til 

bynære strøk en dag i løpet av leiren. 

Helseinformasjon 
- Helsekort finner du HER som eget dokument, og må fylles ut og leveres til Jonas 

på avreisedagen. Dette blir oppbevart under leiren, og makulert når vi kommer 

hjem. Viktig at allergier og eventuelt spesielle behov kommer fram der. Om du 

bruker livsviktige medisiner, eller har med epipen osv. er det fint om du har med 

ett ekstra eksemplar som blir oppbevart hos lederne.  

- På grunn av den pågående pandemien, så vil covid symptomer føre til at 

personen med det oppståtte symptomet blir isolert, og foresatte kontaktet for 

avhenting. Ta derfor høyde for at foresatte kan bli bedt om å hente underveis i 

leiren dersom det skulle oppstå symptomer. 

https://oseberg.speiding.no/leirinformasjon-for-gjeldende-ar/
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/pakkeliste-sommer
https://oseberg.speiding.no/leirinformasjon-for-gjeldende-ar/


 

 

Mobiltelefon og verdisaker 
- Mobiltelefon kan du godt ha med, men det er ikke lademulighet. Du må derfor ha 

med powerbank med strøm selv. Telefon kan godt oppbevares av lederne. Vi skal 

bo i vannkanten og elektronikk og saltvann går ikke godt sammen. Om du velger å 

la telefon ligge hjemme, så skal du selvfølgelig få låne telefon for å ringe hjem. 

Foresatte kan også ringe en av oss ledere om de ønsker å komme i kontakt med 

barna, men husk at programmet er tett. 

- Speidergruppa tar ikke ansvar for eventuelle verdisaker som skulle bli borte. 

Dette må eventuelt dekkes av egen reiseforsikring.  

Hjemreise 
- Vi reiser fra Tredalen Leirsted senest klokken 12.00 Lørdag 10. Juli. Regn med å bli 

hentet fra 13.00 og utover. Melding om mer presist klokkeslett vil bli sendt ut på 

spond.  

 

Kontaktinformasjon til ledere 
 

Jonas Fredriksen 

Tlf: 402 22 685 

E- Post: jonafre@online.no  

 

Thomas Lien 

Tlf: 413 34 292 

 

Sven- Erik Gunnerød (reiser hjem Torsdag) 

Tlf: 979 81 974 

 

mailto:jonafre@online.no

