Sluttrapport
Camp-in-Camp Sonnarp 2011 – en annerledes kretsleir
555 norske speidere på leir.
1444 speidere fra 40 nasjoner på besøk fra Verdensjamboreen, fordelt på 3 døgn.
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Forord
Kretsleiren 2011 ble en helt ny og annerledes erfaring for alle. Også for oss som var i
leirkomiteen. Intensjonen var å videreføre samarbeidet fra 2007 (kretsleir Røykenvik:
Speiding i 100) med alle NSF-kretser i Hedmark og Oppland, samt KFUK/M i Hedmark og
Oppland. Hver krets vedtok på sitt kretsting å gå inn for samarbeidet med World Scout
Jamboree (WSJ) 2011 i Sverige og konseptet Camp-in-Camp.
Til sammen var det 304 deltagere fra ”Mjøsklubben” og 251 fra Nedre Buskerud krets på
Sonnarp leirsted i nordvestre Skåne. Vi i Mjøsklubben hadde tre gjestegrupper: Nes/Årnes fra
Romerike krets, Rykkinn fra Asker og Bærum krets, og Odder speidergruppe fra Danmark.
Leirkomiteen vil takke alle som var med og gjorde denne leiren til en uforglemmelig
opplevelse! Takk til St. Georgsgildene på Hamar for gratis lån av lokaler til møter i komiteen.
Spesielt en stor takk til gruppene som forberedte program og praktisk tilrettelegging og var
vertskap for våre gjester fra Jamboreen. Uten deres innsats ville ikke leiren blitt så bra! Vi må
også takke Bertil Wagner fra Sonnarp/Kulla Scoutdistrikt for god hjelp og oppfølging med alt
det tekniske under leiren, og for at de drev kiosken. Nedre Buskerud Krets’ leirkomite skal
også ha stor takk for et utmerket samarbeid med planlegging og gjennomføring av leiren.
Våre komiteer utfylte hverandre på en fin måte, og det var en glede å samarbeide med dem.
Denne rapporten som sendes til kretsene, inneholder litt om konseptet, planlegging og
gjennomføring av leiren. Underrapportene fra de enkelte etater, er skrevet av
etatsmedlemmene og gjennomgått i samlet leirkomite. Rapporter fra Helse/hygiene og
Beredskap/sikkerhet er skrevet av Nedre Buskeruds leirkomite, da dette var deres
ansvarsområder. Det er i tillegg samlet noen andre vedlegg.
Regnskapet er ført av Stein Arild Noren, Gudbrandsdal krets og gjennomgått av Torunn Riise
i Vestoppland Krets.

Biri, 09.10.11
Anne Sigstad, 1. Biri, leirsjef

Eli Kristin Hoel Rise, 1. Biri, NK
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Om leirkonseptet
Camp-in-Camp var en del av programmet til WSJ 2011. Ideen var å vise fram nordisk
speiding til speidere fra andre land. CiC-leirene skulle få besøk av speidere fra WSJ i tre
omganger a 1 døgn. Hver gang like mange speidere som vi selv var deltagere. Telt, kokeutstyr
og programaktiviteter for gjestene skulle vi sørge for. Fjerde dagen fikk vi komme til
Jamboreen der det var et eget opplegg kun for oss.
Vi hadde en egen avtale med CiC Sverige, og en egen norsk kontaktperson. Den norske
kontaktpersonen ble byttet ut flere ganger. Dette fungerte ikke godt under forberedelsene,
men den norske kontakten under leiren var bra. Eli var vår kontaktperson mot CiC, og hun
hadde mye jobb med det i forkant, og også under leiren. I planleggingsfasen forholdt vi oss
for det meste direkte til lederen av CiC Sverige.

Komiteens sammensetning og arbeid
Første samarbeidsmøte mellom kretsene var i Biri i januar 2010. Hver av de fire kretsene i
NSF utnevnte sine representanter til komiteen. KFUK/M speiderne hadde landsleir i 2010, og
ville vente til etter den med å bli med. Hedmark krets trakk seg fra samarbeidet i løpet av
våren 2010. De hadde tenkt at vi fikk 1/3 så mange besøkende, og mente det ble for krevende
for gruppene å gjennomføre dette konseptet med så mange gjester. KFUK/M speiderne ble
heller ikke med på leiren. Etter at vi fikk tildelt leirområde i august/september 2010, ble det
klart at Nedre Buskerud Krets (NBK) av NSF skulle være på samme sted, og vi innledet et
samarbeid med dem.
Leirkomiteen
Disse var med i leirkomiteen fra starten:
Anne Sigstad, 1. Biri, Vestoppland (Leirsjef)
Eli Kristin Hoel Rise, 1. Biri, Vestoppland (Viseleirsjef)
Dag Ivar Mortenson, Mjølner, Hedmark (Admin)
Liv Toril Elstad, Fåberg, Gudbrandsdal (Admin)
Maren Rønnaug Sæteren Hippe, Bagn, Vestoppland (Admin)
Stein Arild Noren, Lesja, Gudbrandsdal (Kasserer)
Leif Erland Bæk, Løten, Hedmark (Program)
Jan Erik Thoresen, Fjerdum, Gudbrandsdal, (Teknisk)
Oddvar Mastad, Kongsvinger, Glåmdal (Intendantur)
Geir O. Christensen, Kongsvinger, Glåmdal (Intendantur)
Kasserer har kun ført regnskapet, noe som er gjort på en fullt ut tilfredsstillende måte. Det har
likevel vært et savn å ikke ha en egen økonomiansvarlig til stede på møtene og i arbeidet med
budsjettet.
Etter at Hedmark krets trakk seg ut, vedtok komiteen å legge program inn under Admin,
samtidig som vi gjorde det klart for gruppene at det var deres oppgave å forberede aktiviteter
der gjestene og egne speidere skulle ha felles program.
Vi manglet fremdeles folk til å ta ansvar for Helse/hygiene og Beredskap/sikkerhet, men det
løste seg gjennom samarbeidet med NBK, som tok disse oppgavene. Vi tok teknisk og
intendantur for hele leiren. I admin var det noe samarbeid, men vi hadde hvert vårt regnskap.
Alle felles utgifter ble fordelt etter antall deltagere fra hver krets.
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For felles arrangementer som åpningsleirbål, scout’s own og avslutning ble det en
ansvarsfordeling mellom NBK og oss. Ett arrangement kom i tillegg til det som står i
leirheftet, nemlig discokveld ved scena onsdag kveld etter at de siste besøkende fra WSJ var
reist.
Nedre Buskerud skrev kontrakten med Sonnarp Leirsted på vegne av begge komiteene. Det
var fordi Sonnarp ønsket å forholde seg til kun en leietager. I ettertid ser vi at det hadde vært
bedre at vi tok denne jobben, ettersom vi var ansvarlig for teknisk.
Nedre Buskerud sin leirkomite besto av Torgeir Feyling (leirsjef), Trond Willersrud, Lars
Moe og Kenneth Strømmen. I tillegg var Anine Bentzen fra Nedre Buskerud RBG med som
helse/hygieneansvarlig.

Møter og befaringer.
Komitemøtene ble stort sett holdt på Hamar, der vi fikk låne Hamar speiderhus gratis, til
sammen 14 møter fra mars 2010. I tillegg deltok Eli og Anne på inspirasjonsdag for CiC i
Skåne i februar 2010. Det var to befaringer på leirområdet i Sverige; 5 deltagere fra oss, i
september 2010, og en der kun teknisk sjef dro i pinsen 2011. Ett felles møte med Nedre
Buskerud Krets i november 2010, 5 deltagere fra oss. Ett møte med CiC i Oslo mai 2011, tre
deltagere fra oss.

Gjennomføring av leiren
Leiren ble holdt fra fredag til fredag pga opplegget med WSJ der vi fikk besøk fra søndag tom onsdag,
og vi var gjester på WSJ på torsdag. Leirkomiteen og to rovere reiste ned til Sonnarp leirsted tirsdag
før leiren. Vi hadde to hele dager til å komme i orden før deltagerne kom, noe som var nødvendig.
Komiteen fra NBK kom torsdag ettermiddag, ettersom de ikke hadde så mye å forberede som oss. Fra
fredag morgen var vi operative. Første gruppe med leirdeltagere kom allerede torsdag, og fra kl. 14
fredag strømmet det på.
Møter/informasjon/besøk
Det var stort informasjonsbehov i starten på leiren. Det ble holdt 2 ledermøter lørdag: ett kl. 09 og ett
kl 18. Fra og med søndag var det ett ledermøte på ettermiddagen kl. 19. Til hvert ledermøte ble det
skrevet opp hovedpunktene i informasjonen og delt ut til alle gruppene. På første ledermøte hadde vi
opprop for å se at alle var der.
Staben hadde daglige møter kl 16, etter hvert med kun leder og NK fra oss og NBK.
Vi fikk besøk av speidersjefen og en representant fra speiderstyret. Det var også en representant fra
Kulla Scoutdistrikt på dagsbesøk i tillegg til Bertil som var der hele tiden. (se teknisk) To ganger var
det representanter fra CiC på besøk.

Gjester fra WSJ
I løpet av 3 døgn hadde vi til sammen 1444 gjester fra 40 land på besøk i vår leir, 50 patruljer pr dag.
De var veldig fornøyd med oppholdet!
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Døgn to opplevde vi at en av gjestespeiderne forsvant i løpet av natten. Det viste seg å være en
planlagt avhopping. Se eget vedlegg om denne saken.

Besøk på WSJ
Så å si 100 % av våre leirdeltagere deltok på besøksdagen. Kun 3 personer var ikke med. Dette ble en
kjempeopplevelse for alle. 45.000 speidere samlet på Rinkaby i Skåne til Cultural Festival Day.
Utrolig!

Spesielle innslag




Leirskjerf og knuter. Alle deltagerne fikk et leirskjerf som det var tenkt at de kunne samle
navnetrekk fra gjestene. Tau til tyrkerknop ble delt ut på bussene og det var en ”bussaktivitet”
å lage knuten.
Bursdagsbarn fikk en oppmerksomhet fra leirsjef og NK; selvlaget kort og button, samt
muffins med lys og bursdagssang. Dette var veldig populært!

Avslutning/etterarbeid/økonomi
Leiren avsluttet med felles firing av flagg fredag morgen. NBK sin komite reiste fredag ettermiddag,
mens vår leirkomite ble igjen til lørdag for den siste opprydding og nedrigging.
Etterarbeid
Mjøsklubben har hatt ett møte og en helg med evaluering av leiren i etterkant. Det var også et treff
med komiteen fra Nedre Buskerud der leirsjef og NK fra Mjøsklubben deltok.
Økonomi
Kostnader er fordelt etter antall deltagere fra Mjøsklubben og Nedre Buskerud.
Leiren mottok et tilskudd fra CiC Sverige som kompensasjon for utlegg til utstyr og aktiviteter. Hver
speidergruppe fikk overført NOK 700 pr gjestepatrulje pr døgn.
Hver krets i Mjøsklubben forskutterte kr 5000 til komiteen, som er blitt tilbakebetalt. Leiren fikk et lite
overskudd på kr. 6990. Beløpet er delt i tre like deler og utbetalt til hver av kretsene.
Regnskapet er sluttført og revidert i desember 2011/januar 2012. Regnskapet er ført av Stein Arild
Noren, Gudbrandsdal krets, og revidert av Torunn Riise, Vestoppland krets. Resultatrapport vedlagt
sluttrapporten. Permen med bilag oppbevares hos Anne Sigstad.
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Rapport fra admin-etaten
Bemanning:
Før leiren:
Leirkomitemedlemmene i et kretsleirsamarbeid i Mjøsklubben kan - som i år - ha medlemmer
med mange mil (og timers) avstand mellom seg.
Regnskap:
Denne gangen hadde ikke regnskapsfører møteplikt og det er for så vidt greit, men jeg ser helt
klart at vi burde hatt rutine på at komiteen mottar full rapport til hvert komitèmøte.
I tillegg må regnskapsfører, som har fokus på regnskap – rapporter – sluttoppgjør –
mellomregninger - avmeldingsproblematikk osv - være tilstede når budsjett og
regnskapsrutiner settes opp.
Det møtet må være et av de første for hver leir, dvs etter at komiteen har blitt enig om slike
ting som: transport måte, t-skjorter, leireffekter, leirhefte osv - altså alt som kan ha stor
virkning på leirkontingenten i tillegg til de faste som teknisk, helse/hygiene, vakt og mat.
Det hadde lettet arbeidet og komiteen hadde hatt en annen sikkerhet og kontroll utover i
arbeidet. Dette bør ligge i mandatet for neste leir.
Øvrig:
Vi var i denne komiteen 2 personer som utgjorde admin. Det var greit i og med at vi hadde
bestemt å kutte ut leiravis som sto på planen så lenge også Hedmark krets var med, og at en
person i tillegg hadde mulighet for å ta jobben på dagtid. Ellers måtte vi uten tvil ha vært
minst tre – helst fire personer for en leir av denne størrelse i utlandet.
Tatt i betraktning organiseringen av admin under leiren så burde vi ha vært tre i komiteen som
da hadde all bakgrunnskunnskap om arbeidet og om gruppene. Dette gikk veldig bra allikevel
da vi var så heldige å få tak i en kjempedyktig tredje person, Guro Thoresen, slik at vi var 3
ansvarlige ledere under selve leiren.
Bemanning og organisering under leiren:
Innsjekking foregikk til alle var på plass. Øvrig åpningstid på vår admin/info var fra kl 09.00
til kl 21.00. Vaktene på oss tre ledere var fra 09.00 til 15.00 og fra 15.00 til 21.00. På den
måten fikk vi en hel dag fri innimellom. Første og siste dag jobbet alle tre hele tiden.
Vi hadde med oss tre rovere og vi var veldig heldige der fordi vi fikk noen som virkelig sto på
når det trengtes og som så arbeidsoppgaver selv. De var praktiske og raske og skaffet seg god
oversikt over gruppene på leiren. De var også til gode hjelp for leirledelsen når gjestene kom
og dro, lister skulle kopieres mv.
Det var stille i ”luka vår” på starten og slutten av dagen så roverne fikk kortere dager fordelt
på 2 vakter. På den måten hadde de også en fridag innimellom.
Alle i stab fikk sin egen button med navn og funksjon.

Arbeidsoppgaver:
Befaring
Komiteen hadde vært i arbeid noen måneder da vi var på befaring på leirstedet vi hadde fått
tildelt. Vi hadde sett bilder derfra på nettet men ville se om virkeligheten stemte med bildene.
Vi ble overveldet og ingen av oss hadde vært på en kretsleir med så bra infrastruktur.
Dette var en veldig viktig tur som gjorde at admin kunne detaljplanlegge hvor vi skulle være
og hvordan vi skulle administrere vårt arbeide under leiren, vi kunne lage plakater og skilt på
forhånd og vi behøvde ikke så mange dager før leiren for å være forberedt til speiderne skulle
komme.
Invitasjon / Påmelding / Gruppeinfo
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Nå for tiden har heldigvis alle grupper kontaktpersoner med epostadresser. Så det gikk fort og
greit å få dette fra kretsene.
Invitasjon ble sendt direkte til alle grupper og kretsledere fra oss. Det gikk veldig tregt å få
tilbakemelding på ”forhåndspåmelding” der de bare skulle si om de var interessert og omtrent
hvor mange de pleide å være på leir. Det skulle heller ikke betales inn noe på forhånd.
Det var i starten snakk på å bruke NSF sitt medlemsregister til påmelding, men i og med at
dette ikke var helt oppe å gå enda valgte vi å bruke excel og lage vårt eget opplegg.
KFUK/KFUM som i utgangspunktet var interessert i å delta kom ikke da forbundet deres
hadde planlagt en roverleir på samme tidspunkt. Noen av gruppene i Gudbrandsdal krets ble
færre pga konfirmantleir. Noen kom ikke pga ledermangel. Noen kom ikke pga at de hadde
med de fleste rovere og store speidere på selve jamboreen.
Ved endelige påmeldingsfrist var det påmeldt 15 grupper og ei vennskapsgruppe fra
Danmark.
Litt i etterkant fikk vi med ei vennskapsgruppe fra Romerike krets og ei fra Asker og Bærum
krets, til sammen 18 grupper. I perioden fra påmeldingsfrist fram til sommeren hadde vi noen
avmeldinger og noen påmeldinger som gikk opp i opp. Etter attentatet 22.7. ventet vi noen
avmeldinger men faktisk var ingen påmeldte direkte berørt. Tallet ble til slutt 304 personer
inkludert oss 7 i komiteen. Det meldte seg mange til å jobbe i stab slik at det ikke ble bare
jobb men noe fritid på dem også.
T-skjorter
Skjema for t-skjortestørrelser ble sendt gruppene slik at alle skulle få noenlunde passe
størrelse. Vi samlet dette på et bestillingsskjema med blå, grønne og grå til stab/leirkomite
som ble sendt til Nedre Buskerud som sto for bestillingen for alle.
Armbånd
CiC ønsket at kretsleirene ikke skulle overstige 200 personer for at jamboredeltagerne skulle
få en følelse av å besøke en liten leir. I og med at vi ble over 300 og at Nedre Buskerud med
sine 250 også skulle være på Sonnarp ble det bestemt at vi skulle dele Mjøsklubben i to og få
tre leirer. Ved å dele Glåmdal i to ble det likt antall med blå sammen med Gudbrandsdal,
grønn sammen med Vestoppland og Nedre Buskerud fikk rød.
Leirmerke
Noen personer med kunstneriske anlegg fikk i oppdrag å lage et utkast til leirmerke. Vi fikk
inn 3-4 forslag og gikk for et som var tegnet av Anne Lena Opheim. Merkene ble bestilt fra
Stili Profil.
Leirskjerf
Jobben med å skaffe tilveie skjerf ut i fra det som ble bestemt på møte – gule med blå knute
for speidere og lederbarn og blå med gul knute for rovere og ledere ble vanskeligere enn
antatt. Mange tips og ideer ble sjekket ut. Til slutt fant vi fram til ei dame som tok jobben med
å sy. Fåberg speidergruppe tok jobben med å klippe og ordne til for sying. Så det ble skjerf.
Meningen med skjerfene var at de som ville kunne ta med tekstiltusj og få våre utenlandske
gjester til å signere skjerfene.
Knutene var tenkt som en aktivitet på bussturen til leiren og alle grupper skulle få utdelt tau
når turen startet.
Leirflagg
Liv Toril tok jobben med å sy leirflagg. Da kanten rundt var påsydd målte flagget ca 90 x 120
cm. Det ble gitt til Sonnarp leirsted på avslutningen.
Leirhefte
Vi ønsket et leirhefte som fikk plass i lomma på speiderskjorta.
8

Hefte skulle ha 20 informative sider med tekst og bilder.
Farge på omslaget, og innmaten i svart (gunstig i forhold til pris). Antall: 600
Vi kontaktet 4 trykkeri. ICT i Gausdal, Valdres, Hallingdal og Land trykkerier.
Valget falt på ICT v/ Anne Lena Opheim. Hun hadde ansvaret for ett flott leirhefte på forrige
kretsleir og er erfaren speider. Med hennes kompetanse, var dette et lett valg.
Stoff til leirheftet ble innhentet fra de ansvarlige for de ulike komiteene.
Innholdet i Morgensamlingene var det Hanne Mette Roås som satte sammen.
Vi hadde siste frist for innlevering av råmateriale til trykkeriet ut juni.
Vi startet samling av stoff fra påske, og hadde 3 “purre-runder” før alt var i boks.
Anne Lena gjorde en flott jobb med å sette sammen sidene og pyntet opp med tegninger og
bilder.
Innholdet i leirhefte:
Speiderhilsen fra leirsjefene
Innholdsfortegnelse
Sikkerhet på leir
Hvem har ansvar for hva
Mat
Morgensamling
Dagsorden
Viktig informasjon
Helse og hygiene
Skjerfknute
Nye SPEIDERVENNER fra leiren (blanke sider)
Sanger: Lord Baden-Powel og Make new fiends
Leirsangen
Kart over området

Sponset rekvisita til admin
Fra NORDEA:
Vesker til utlevering for gruppemateriell.
Kopi papir A4 og A3, skriveblokker A4
Post-IT blokker
Pakketape og vanlig tape
Skrivesaker (penner, tusjer, overlinere, blyant, viskelær, linjaler)
Stifter, binders og tegnestifter
Samleordnere
Plastlommer toppåpning A4 og aktomslag(blank, rød, blå og grønn)
Fra Apotek 1:
Små plastposer til merker og armbånd
Arbeidsoppgaver etter leiren
Størrelse på leir tatt i betraktning ble det ikke så mye hittegods. De tingene som hadde verdi
ble ganske raskt byttet, hentet og sendt i løpet av 2 uker etter at vi kom hjem.

Liv Toril Elstad, Fåberg speidergruppe
Maren Rønnaug Sæteren Hippe, Bagn speidergruppe
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Rapport fra teknisk etat
Med det tildelte leirområdet, var det lett å ha ansvar for teknisk på denne leiren. Det meste var
eller ble tilrettelagt fra utleieren.
Leiren ble gjennomført uten større problemer. Det vesle som var, ble ordnet under veis, takket
være et godt samarbeid med Bertil Wagner(plassansvarlig Sonnarp). Jeg var på en ekstra
befaring i pinsen, den så jeg på som veldig viktig for å få den hele oversikten.

Leirområder:
Det var god plass så gruppene fikk store områder, (det var godt vi delte området med Nedre
Buskerud, ellers hadde det blitt mye tomrom). Med unntak av et par feilregninger av
undertegnende var alle fornøyd. Feilene ble løst til alles tilfredshet. Brukt forbundets
anbefalinger. 15m2 pr speider+ 50 m2 til gruppa. I tillegg 50m2 pr. patrulje på besøk. Dette
ble økt litt da vi så utnyttelsen av området.
Klargjøring av leirområdet ble gjort med hjelp fra komiteen og 2 stk. fantastiske rovere.
Oppryddingen tok komiteen selv.

Toalett:
Det var et toalettanlegg med 12 toaletter på området, i tillegg var det leid inn 14
containertoaletter. Disse ble tømt bare en gang da tankene var vesentlig større enn på norske
toaletter. Vask og ettersyn ble styrt og utført av RBG og andre rovere. Vasken var bra, men
etterfylling av såpe og toalettpapir var til tider dårlig. Bedret seg etter hvert.

Vann:
Det var 2 vannsystemer på leirområdet. Drikkevann og vaskevann.
Vaskevannet ble tatt med pumpe fra tjernet nedenfor leiren. Det var ett dusjanlegg for dusjing
etter bading, grunnet grumsete bunn i tjernet. Dette anlegget satte til tider kapasiteten på
vaskevannet på prøve. Det ble luft i anlegget p.g.a. trykkfall ved toalettene og dermed åpne
kraner og luft i anlegget. Dette var ett problem de dagene vi hadde besøk og alle skulle bade
samtidig. Ellers gikk det bra. Avskjermingen av dusjene var ikke satt opp med tanke for bruk
for vanlig dusjing og måtte dermed justeres litt.
Forbruk håndsåpe: 50 l

Raier:
Det ble ikke tilkjørt så mye raier som vi var lovet, p.g.a. større behov på jamboreen. Raiene
ble i starten rasjonert til hva gruppene trengte til det nødvendige for å være på leir. Etterpå ble
overskuddet brukt til det de hadde lyst på å bygge. Etter litt frustrasjon og sinne i starten, tror
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jeg de fleste ble fornøyd.

Ved:
Det ble tilkjørt 2 traktorlass med kapp fra en pallefabrikk i nærheten, pluss et lass hon. Dette
var nok selv om noe hon ble brukt til bygging.

Strøm:
Det var strøm i alle bygninger. Det ble lånt en ledning på 150m til strøm ved scenen.

Intendantur:
Det ble innleid telt for matutdelingen, samt lånt sammenleggbare kasser av BAMA.

Søppel:
Sonnarp hadde søplesortering i 10 forskjellige typer. Dette fikk vi ikke til å fungere, selv
om vi prøvde oss med miljøansvarlige speidere i hver gruppe.
Det ble rett og slett for mye å holde orden på. Samt at noen av beholderen var
feildimensjonert ut i fra avfallsmengden. Vi skulle absolutt hatt papirposer for matavfallet, da
noen pakket i plastposer. Svenskene pleide å ha avfallet i en bøtte og tømme rett i
konteineren.

Transport:
Det var fellestransport av både utstyr og speidere noe som var medregnet i leirkontingenten.
Dette ble den største utgiftposten for leiren. Det ble antydet muligheter for utleie av busser til
Jamboreen under leiren. Dette ble ikke noe av, så vi fikk retur på alle bussene.
Utstyret ble pakket løst på trailer med henger. Dette var med på å fordyre transporten p.g.a.
lang laste- og lossetid. Vi brukte nesten 4 timer på å tømme bilen nede på leiren, dette falt på
komiteen samt medbrakte rovere.
For fremtidige leire anbefaler vi containertransport.

Jan Erik Thoresen, Fjerdum speidergruppe
Teknisk.
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Rapport fra intendantur
Vi hadde satt oss som mål å møte alle utfordringer med et smil som intendanter under camp i
camp 2011. Det er viktig at matutleveringen foregår på en positiv måte. Mange munner skal
mettes og mange behov skal dekkes. Den største utfordringen for oss amatører var nok å sette
seg inn i behovene diettene førte med seg. Vi hadde satt oss følgende mål: det skulle være nok
mat, det skulle være lettlaget mat som smakte godt og den skulle kunne lages på bål. De
konstruktive tilbakemeldingene vi fikk gikk stort sett på melk og brød. De andre
tilbakemeldingene var meget positive. Vi hadde fått en melketype som tilsvarte norsk
helmelk, og på grunn av meget tungrodd bestillings system for melk i Sverige, med 3 ukers
bestillingstid, ble denne feilen umulig å rette opp når den ble oppdaget på leiren. Det gikk
også mindre melk på grunn av det fine været, og desto mer av annet drikke som saft og juice.
Brødet var et annet problem som dukket opp, også her er det et tungrodd bestillings system i
Sverige og vanskelig å få endret bestillinger om det viser seg at bestilte varer ikke faller i snak
hos ungdommene. Ellers må vi si oss meget godt fornøyd med den hjelpen og servicen vi fikk
fra ICA Markaryd. Butikk personalet og ledelsen i butikken sto på til alle døgnets tider for å
skaffe oss den maten vi trengte.
Til senere leirer ser vi at det trengs 4 stk faste som deler arbeidsdagene seg imellom. Det ble
til tider meget hektisk for oss to. Vi hadde aldri klart å gjennomføre den store jobben, uten den
gode hjelpen vi fikk fra roverne. Roverne ble fordelt til forskjellige vakter gjennom uken. Vi
trengte mest hjelp på morgenen og middagsutdeling. Se egen vaktliste.
Det største problemet vi hadde med den lange bestillingstiden på maten, var melken da vi ikke
viste hvordan været ville være. Samtidig bestilte vi i den tro at det var liters kartonger vi fikk.
Det viste seg at vi fikk det samme antallet kartonger, men disse inneholdt 1.5 ltr. Derfor fikk
vi altfor mye melk. Dette prøvde vi og kompensere med mer utlevering av kakaopulver og
ingredienser til vafler/pannekaker. Dette var det liten interesse for. Å treffe 100% med
matbestilling til så mange personer er meget vanskelig. Derfor fikk vi noe for mye mat. Dette
hadde vi beregnet, da vårt hovedmål var at det skulle være nok mat til alle.
Til senere leirer må det avklares på forhånd hvem som kjøper inn såpe og vaskesaker som skal
brukes til dovask og lignende. Dette var ikke i Intendant sitt budsjett, men dette ble kjøpt inn
av oss underveis i leiren.
Vårt arbeid ble mye lettere å gjennomføre, da vi disponerte både varebil og personbil med
henger. I tillegg ble det leid inn egen lastebil til den første og største matleveringen.
Speiderleirer på kretsplan og større, krever eget kjøle- og tørrlager. Dette disponerte vi på
Sonnarp. Vi disponerte også telt som vi hadde matutleveringen i. Her brukte vi selvplukk
metoden. Folk hentet de trengte. Kjøtt og fisk til middag ble fordelt etter antall porsjoner pr
gruppe. Tilbehøret tok de det de trengte. På grunn av varmen tok vi tilbake uåpnede
forpakninger etter at måltidene var over. Dette minsket faren for fordervet mat og
svinn/hamstring.
Kostøret pr person på denne leiren ble ca 55,- nok. Dette lave kostøret kan forklares med god
kronekurs og generelt lave matpriser i Sverige.
Oddvar Mastad, Kongsvinger 2. Speidergruppe.
Geir Christensen, Kongsvinger 2. Speidergruppe
Intendant.
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ARBEIDSLISTE INTENDANTUR
CIC SONNARP 2011
Navn:

Dag:

Klokkeslett:

Linda Christensen

Lørdag 30.

06:30 – 12:30

Heidi Fjøsne Dehli

Lørdag 30.

06:30 – 12:30

Martin Kokkin

Lørdag 30.

10:00 – 16:00

Ole K. B. Enersen

Lørdag 30.

14.00 – 19:30

Torstein Leikvam

Lørdag 30.

14:00 – 19:30

Janse Bergersen

Søndag 31.

06:30 – 12:30

Ottar Nilsson

Søndag 31.

06:30 – 12:30

Krister Nordby

Søndag 31.

10:00 – 16:00

Bjørnar Høie Gjefsen

Søndag 31.

14:00 – 19:30

Arthur Wiik

Søndag 31.

14:00 – 19:30

Martin Hagen

Mandag 1.

06:30 – 12:30

Andreas Bredesen

Mandag 1.

06:30 – 12:30

Nicolai Brandstad

Mandag 1.

10:00 – 16:00

Alexander Bredesen

Mandag 1.

14:00 – 19:30

Thomas Engan Werner

Mandag 1.

14:00 – 19:30

Martin Kokkin

Tirsdag 2.

06:30 – 12:30
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Krister Nordby

Tirsdag 2.

06:30 – 12:30

Ottar Nilsson

Tirsdag 2.

10:00 – 16:00

Janse Bergersen

Tirsdag 2.

10:00 – 16:00

Linda Christensen

Tirsdag 2.

14:00 – 19:30

Heidi Fjøsne Dehli

Tirsdag 2.

14:00 – 19:30

Ole K. B. Enersen

Onsdag 3.

06:30 – 12:30

Torstein Leikvam

Onsdag 3.

06:30 – 12:30

Bjørnar Høie Gjefsen

Onsdag 3.

10:00 – 16:00

Arthur Wiik

Onsdag 3.

14:00 – 19:30

Martin Hagen

Onsdag 3.

14:00 – 19:30

Andreas Bredesen

Torsdag 4.

06:30 – 12:30

Nicolai Brandstad

Torsdag 4.

06:30 – 12:30

Alexander Bredesesn

Torsdag 4.

06:30 – 12:30
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Middags meny CiC 2011
Fredag

29.7.2011

Ingredienser til et lettvint varmt måltid

Lørdag

30.7.2011

Kjøttboller med potetmos

Søndag

31.7.2011

Kotelett, potet ,salat, tomat, agurk, bearnaisesaus

Mandag

1.8.2011

Porsjonsørret/laks, potet, gulrot, hollandaisesaus

Tirsdag

2.8.2011

Sideflesk, potet, makaroni

Onsdag

3.8.2011

Grillpølser, hamburgere, pølsebrød, hamburgerbrød

Åpningstider matutlevering
Fredag 29.7 hele ettermiddagen og kvelden
Lørdag 30.7 07.00 – 12:00

14:30 – 19:00

Søndag 31.7

07.00 – 12:00

14:30 – 19:00

Mandag 1.8

07.00 – 12:00

14:30 – 19:00

Tirsdag 2.8

07.00 – 12:00

14:30 – 19:00

Onsdag 3.8

07.00 – 12:00

14:30 – 19:00

Torsdag 4. og fredag 5. 8 nærmere informasjon kommer underveis i leiruka.
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Rapport fra Rovernes Beredskaps Gruppe (RBG) Nedre
Buskerud Krets
Da vi ble forspurt om å bidra ved CiC, Sonnarp var vi umiddelbart positive til dette.
Beredskapsgruppa har gode rutiner for gjennomføring, assistanse og sikring ved kretsens store
og små arrangementer. Å overføre dette til en kretsleir av denne størrelsen anså vi til å være
forsvarlig. Vi deltok ved et par av stabsmøtene til NBK sin leirstab i forkant av leiren.
Vårt budsjett var kr 14700,- som hovedsakelig gikk til desinfeksjonssprit, transport og
forbruksmateriell.
Våre oppgaver under leiren:
▫ Sikre leiren en god helse- og hygienestandard.
▫ Hovedansvar for renhold og hygiene ved leir toalettanleggene
▫ Ha døgnkontinuerlig sanitet og bemanne mottaksteltet.
▫ Være ansvarlig for leirens vakt- og sambandstjeneste.
▫ Sørge for vaktpatruljer om natten og streifvakter på dagtid.
▫ Vakt- og markør mannskap ved ankomst og avreise av besøkende WJ speidere.
▫ Være kano- /badevakter og bemanne lettbåt med 20hk påhengsmotor.
Det var omlag15 rovere fra RBG under leiren. I tillegg fikk vi god ekstrabemanning av
frivillige rovere i Mjøs-kretsene. Dette kom godt med, spesielt ved ankomst og mottak av WJ
speidere og ved kano- og badeøktene som på besøk dagene omfattet nesten 1200 speidere i
full aktivitet!
Leiren forløp i stor grad udramatisk hen, uten større skader eller ulykker.
Det var en del tilfeller av småkutt og stikkskader. Vi hadde en syketransport til lege med en 11
åring med sår hals. Pasienten fikk antibiotika kur og returnerte deretter til leiren.
Ved den omtalte forsvinningssaken trådte leirens kriseplan inn og leirstaben disponerte våre
mannskaper i søk etter en ung speider fra Etiopia.
Vakt- og sanitetstjeneste fungerte som planlagt.
To av RBG sine ledere deltok alltid i felles stabsmøtene under leiren. Dette var nyttig ift
ajourføring av døgnplanene for det forestående døgn og evaluering av det gjennomførte døgn.
Vedlegger vårt budsjett og beredskapsplanen.
Budsjett
Forbruksutstyr

3000 kr

To nye bærbare førstehjelpsskrin

1000 kr

Vaktvester

500 kr

Håndsprit

7000 kr

Telefon

600 kr

Helseledervest

600 kr

Transport (sykehus/legevakt)

2000 kr

Sum

14 700 kr
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Beredskapsplan for camp in camp Sonnarp 2011
Rovernes beredskapsgruppe, RBG, vil ha ansvaret for beredskapen på denne leiren, men som
speider forventes det av deg at du selv kan gjøre enkel førstehjelp på småskader. Om større
ting skulle skje, så står det litt om hva du skal gjøre her.
Ved livstruende skade og sykdom:
Gi førstehjelp. Hent hjelp og/eller ring det svenske nødnummeret: 112
1. En leder skal følge med den syke/skadede til sykehus, om det er mulighet for det.
2. Kontakt umiddelbart RBGs helsensvarlige på telefon + 47 926 05 474 eller
leirledelsens interne nødnummer: +47 985 52 003 / + 47 473 14 025. De vil følge opp
saken videre. (Disse numrene kan det være lurt å lagre på mobilen).
3. Speidere som har vært involvert i situasjonen, skal sammen med en leder henvises til
helseansvarlig som vil ta hånd om disse.
4. All informasjon ut av leiren dvs. pårørende, media og speiderforbundene skal
håndteres av leirledelsen.
Ved mindre alvorlig skade, ulykker og sykdom:
Gi førstehjelp. Kontakt en leder og informer om hva som har skjedd.
1. Kontakt videre RBG som vil sørge for videre behandling, evt. sykehusinnleggelse.
Husk helseskjema og evt. medisiner.
Ved større kriser og ulykker:
Om noe skjer har troppsleder ansvaret for å samle troppen og holde den samlet.
1. Troppsleder skal informere RBG som vil informere leirledelsen.
2. Om større ulykker skjer, følges planer utarbeidet av leirledelsen.
3. All informasjon til pårørende, media og speiderforbundene skal håndteres av
leirledelsen.
Ved brann:
1.
2.
3.
4.

Følg evakueringsplan. Samlingsplass: ved badebrygge og ved leirkontor.
Troppslederen holder oversikt over sine speidere på samlingsplassen.
Troppslederen holder speiderne samlet til det kommer nye beskjeder.
Informer leirledelsen.

Ved savnet person
1. Troppen skal selv lete først. Minst en voksen blir igjen der den savnede forsvant.
2. Om savnede ikke kommer tilbake innen en time etter avtalt tidspunkt, skal RBG
kontaktes som videre vil informer leirledelsen
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Hygiene på leir
På leir kan det lett bli sykdom. Og spesielt når vi får mange på besøk. Da er det viktig å huske
på en del ting, slik at vi unngår sykdom.
Vær nøye med hygiene/renslighet, spesielt når det gjelder mat.
Det kan være lurt å ha vaskevann med såpe lett tilgjengelig. Vannet må skiftes ofte. Troppene
vil få utdelt håndsprit, men dette erstatter ikke såpe og vann.
Avfall:


Lag miljøstasjon med kildesortering

Personlig hygiene










Vask hender regelmessig, hver morgen, etter hvert toalett besøk og før du skal spise.
eller lage mat.
Bruk håndsprit.
Kroppen og evt. håret bør vaskes flere ganger i løpet av leieren.
Puss tenner hver morgen og kveld.
Bruk eget tøy til å sove i.
Hold klærne rene og i orden. Ikke bland rent og skittent, og skift når du blir skitten.
Ha det ryddig i teltet ditt.
Pass på at du sover nok.
Pass på at du spiser og drikker nok

Ved eventuell sykdom






Kontakt RBG
Ikke la den syke lage mat
Bruk håndsprit
Ikke benytt felles vaskevann
Vask oppvasken til den syke separert fra resten av gruppa.

Vakt og sikkerhet







Nedre Buskerud RBG er ansvarlige for det daglige vakthold i leiren. De vil være
tydelig merket med egne, oransje vester. Det vil bli gått streifvakter hele døgnet.
RBG er utstyrt med eget, internt radiokommunikasjons utstyr og kan rakt komme til
unnsetning, ved behov.
Vær vennlig å følge vaktenes oppfordringer/beskjeder.
RBGs helsensvarlige på telefon + 47 926 05 474
Leirledelsens interne nødnummer: +47 985 52 003 eller + 47 473 14 025.)
Svensk nødnummer: 112
Ta dine forbehold og ha en super leir!
Speiderhilsen fra
Helse og sikkerhetsansvarlig Anine Bentzen, Nedre Buskerud RBG
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Vedlegg: 1
Kriseplan – Oversikt
Camp in Camp Sonnarp 2011
Ved akutte og/eller truende situasjoner, der leirdeltagernes liv og helse kan settes i fare, trer denne
planen inn:

Torgeir Feyling
Stabsleder
+ 47 986 52 003

Innkaller krisestab:
Trond Willersrud
Leder NBK
+ 47 473 14 025
Informerer NBK sine TL
og egen Stab

Anine Bentzen
Leder RBG
+ 47 952 40 688
Informerer RBK

Anne Sigstad
Leder MJØS
+ 47 992 69 726
Informerer Mjøsklubben sine TL
og egen stab

Evaluere:
Er situasjonen under kontroll?
NEI
Fortsett kriseplan

JA
Avbryt og informer

Krisestaben informerer Troppene ved TL:
TL
Informerer og holder troppen samlet på eget område
Ved beskjed: Samles på møteplass 1 (ved kanovest telt) eller
møteplass 2 ved leirkontor.
Avventer nærmere beskjed.

Evaluere:
Er situasjonen under kontroll?
Hvis ikke:
Kontakter komiteen:
Jamboree Emergency Center (JEC) 010-47 14999
Evt. 112 (Nød nummer Sverige)

Evaluere:
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Er situasjonen under kontroll?

NEI!
Evakuere?
Rådføre med JEC og
112

Delvis
Fortsatt skjerpet beredskap til
kontroll
TL holdes informert
JEC holdes informert
Evt. 112 holdes informert

JA!
TL informeres
Avbryt tiltak
Senket beredskap
Evt. tilbake til normal

Oversikt Tropper:
Teknisk lager kart over leirområdet med alle troppsområder inntegnet
NBK: RØD
MJØS: BLÅ

Oversikt Økter:
Alle tropper settes inn i en tabell der det fremkommer hvor de er til enhver tid i løpet av dagen, når
de er i økt på søn/man, man/tir og tir/ons

Hjemsending:
Hjemsending av leirdeltagere grunnet familiære omstendigheter, sykdom eller andre presserende
årsaker:
Avklares først med egen troppsledelse.
Deretter rådføres leirledelsen, før endelig beslutning tas.
Ved behov for rask hjemsendelse, kan leirledelsen være behjelpelige med transport videre til:
Fly: Kastrup flyplass 1 t. 40 min + flytid
Tog: 8 timer
Bil: 8 timer

Torgeir Feyling, Nedre Buskerud krets, 1. juli 2011
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Vedlegg: 2
Forsvinningssaken 2. august, Sonnarp
09:40 Melding om Etiopisk jente forsvunnet fra leirområde
09:46 Kriseplan iversettes.
09:52: Emergency call center (WJ) ble kontaktet
10:06: CiC sentralt informert (v/Magnus, CIC)
Samtidig iverksatte RBG Nedre Buskerud søk med lettbåt , og kanoer ble telt
opp, alle 52 kanoer tilstede. RBG søkte også med patrulje i bil langs veien rundt
leiren.
10:26 Lokalt politi blir kontaktet i samråd med WJ politivakt.
11:45 Politi ankommer leiren og informeres om situasjonen. De settes i kontakt
med Sætre v/Gruppeleder. 2 patruljer / 11 Etiopiere holdes tilbake.
12:45 Politiet avslutter saken. Etiopiere sendes med siste buss tilbake til WJ.
12:46 CiC (WJ) underrettes om normal situasjon
13:46 CiC ringer tilbake, takker for god innsats.
16:00 Stabsmøte. Alle informeres
18:40 Politiet kontaktet, ingenting nytt i saken.
19:00 Ledermøte. TL informeres.
Samtidig som alt dette skjedde hadde vi besøk av speidersjefen og en fra speiderstyre. Vi
byttet også ut våre besøkende fra jamboreen i løpet av denne tiden. Sætre speidergruppe som
er den berørte gruppa håndterte saken meget bra og rolig. Presse henvendelser går til Torgeir,
og vil bli videresendt til WJ. Senere ble vi informert om at dette var en avhopper-sak og at
jenta hadde tatt kontakt med speiderne i troppen sin og sa at hun etter to dager var kommet til
Danmark og hadde det bra. Saken er nå en politisak og ute av våre hender. Kriseplanen vår
ble benyttet og fungerte hensiktsmessig i denne situasjonen. Vi fikk veldig gode
tilbakemeldinger fra politiet, CiC og WJ sentralt, for vår måte å takle situasjonen på.
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