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Informasjon
Når: Innsjekk: Lørdag 1. Juli 2023

Utsjekk: Lørdag 8. Juli 2023

Type Leir: Fjellandskap

Tema for leiren er:Samhold og vennskap på leir og etter leir.

Sted: Holtålen kommune, se kart og kartref. for mer info.

Deltakeravgift: Speidere:   2000 kroner 
Rovere: 1000 kroner
Ledere: 1500 kroner
Stab:   500 kroner

Det er mulig for Rovere og Ledere å få deltakeravgiften redusert med 50% 
ved å delta på arbeidsuke enten før eller etter leir.

Påmelding i Min:speiding,  https://min.speiding.no/activities/view/3339

Det er enda plass til flere i stab, ta kontakt med Lars-Erik på Lars-Erik.Ellewsen@speiding.no

Mere info vil komme på Leirens egen hjemmeside corroboree.speiding.no



Aktiviteter under 
leiren

Vi ønsker å tilby noe for enhver smak. Det kan derfor ikke forventes at man rekker å være med på alt.
Flere av aktivitetene gir eget leirmerke.

Følgende aktiviteter er ønskelig å tilby.
● Haik (Alle deltar. Flere nivåer av haikeruter er tilgjengelig. Spesielle behov vil bli tatt hensyn til) (Merke)
● Leirfres (En oppgave som kan fullføres i løpet av hele leiren) (Merke)
● Fjellklatring/rappellering (Merke)
● Dagstur til Røros (vandring i gatene, oppleve at Røros har et ørkenområde m.m)
● Markedsdag (Egen valuta i form av leirpenger. Lokalbefolkning er velkommen til å komme for å handle) (Merke)
● Aktivitetstelt (Her finnes et mangfold av aktiviteter for de fleste. Her får man og lånt div spill. Kubb, kortstokk o.l)
● Fisketur (Skytteltransport med påmelding)
● Kanopadling (Foregår i elva Gaula og er tilknyttet leirområdet. Se kart) 
● Bading på leirområdet. Vi har egen sandstrand på Leirområdet :-)
● Scene, med underholdning (sketch, beat for beat, dans osv.) som gruppene kan stå for, ved leirbålet. (Merke)

Leiravis: Denne vil bli utgitt flere dager. Her satser vi på mye bilder. Gøy å ha med hjem for å vise frem og ha som minne.

Om noen har andre forslag så tas det imot med takk!
Kan hende at det blir mindre aktiviteter enn nevnt. Her handler det om interesse og antall påmeldte.



Transport
Leiren har egen Transportansvarlig med lang erfaring.
Han var transportansvarlig ved landsleiren Urban 2001  :-)
Bruk han aktivt for tilbud, slik at vi er bevisste på vårt klimaavtrykk, og at alle får en rimelig pris på sin reise.

Tog: Det er mulig å ta tog til Reitan Stasjon, der kan man bli hentet av minibuss for transport videre til leiren.
Om mange nok reiser med tog fra nord, Levanger, Stjørdal, Trondheim osv. blir det satt opp eget speidertog.

Buss: Det kan benyttes Buss opp til p-plass nært leiren. Her finnes kjøretøy for frakt av tyngre utstyr som skal fraktes inn på området.
Man kan også få trukket medbrakt henger med utstyr inn til området ved at den hektes på en personbil. Henger må tømmes og fraktes ut igjen.

Bil: Det vil være et område med begrenset plass for parkering i nærhet av leirområdet.
Det vil bli prioritert kjøretøy for viktige funksjoner i første rekke.
Ved behov for større plass vil parkering lengre unna leirområdet benyttes. Denne vil man i så fall måtte få skyss fra/til. Hjelp hverandre!



Vi får deltakere fra 
andre sida av verden

Gruppen Kama, fra Australia, kommer med 40 stykk til vår kretsleir i Trøndelag.
og så kommer det 3 stykk rovere fra Belgia.

Vi ønsker oss gjerne besøk av grupper fra andre kretser.
Har du noen du vil invitere? Tips de om vår leir da vel!

Kanskje noen får seg en ny vennegruppe :-)



Litt mer informasjon

● Strøm og drikkevann finnes på området rundt Informasjonen.
● Fisking i Killingtjønnan, der er det et toalett til fri bruk, redningsbøyer rundt vannet. 

Det vil bli satt opp et telt med vedovn for å varme seg i om det skulle bli noe kjølig.
Teltet vil og bli benyttet til servering av tørrmat for de som blir sultne mens de fisker.

● Fiske og Rørostur er tiltenkt at skal gå parallelt med flere avganger hver dag over flere dager.
● På markedsdagen kan flokk med ledere eller foreldre komme på besøk og ev. overnatte i sin gruppe. 

Her vil det bli egne sterkt reduserte priser for Flokk som skal dekke utgifter for mat. Det blir og felles leirbål denne kvelden.
● Bildet av leirområdet er tatt ved lav vannstand og krattskog som ikke er tatt bort enda.

Grunneier skal planere området og vil beplante det med gress slik at vi møter flatt landskap og mykt underlag.

Alle deltakere får eget leir-skjerf, t-skjorte og merker. 



Kart over området Kartref: 62.811778, 11.482205



Område for fisketur Kartref: 62.791473, 11.463741


