
 
 

 

1. januar 2020 

 
Her er det fjerde infobrevet om den kommende felles korpsleiren, Sammen 2020, som 
arrangeres 1-8 august 2020 på Evjemoen.  
Del dette brevet med de andre lederne i gruppen din.  
 
Logoen er klar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informasjon fra forsyning: 
Mat er en viktig del av leiropplevelsen, og vi har gjort vårt beste for at alle skal få en god 
matopplevelse denne leiren. Vi ønsker at leirens tema, SAMMEN, også skal komme til syne i 
maten. Gjennom å tilberede mat og spise mat sammen, håper vi at dette kan føre til bedre 
og nye vennskap. Gå gjerne sammen med andre grupper, og spis SAMMEN. 
 
Vi følger opp suksessen fra leiren i 2016, og viderefører leirbutikken, LeiraMa20. LeiraMa20 
skal fungere som et matlager for alle oss på leiren. Det betyr at hver enkelt gruppe skal lagre 
minst mulig mat i egen leir. Dere kan heller hente det dere trenger når dere har behov for 
det. Slik blir det mindre matsvinn av! LeiraMa20 vil være åpen en time før måltid, og til 
måltidene er ferdig. Ingrediensene til middagen blir levert i en matkasse hver dag. 
 
For at vi skal kunne levere et best mulig mattilbud til alle er det veldig viktig at riktig 
informasjon om allergier legges inn ved påmelding. Dersom dette ikke er levert inn ved 
påmelding kan vi ikke garantere at vi kan levere et tilfredsstillende mattilbud på leiren. Vi 
kommer til å gjøre vårt beste for å tilby variert mat for alle, men vil i hovedsak konsentrere 
oss om de med allergi. Dersom du har en valgt diett, kan vi ikke garantere at vi har et 
likeverdig tilbud til deg. Det meste som meldes inn på forhånd skal vi forsøke å legge til rette 
for.  
 



 
 

 

Påmelding 
Endelig påmelding vil være i NSF’s medlemssystem, med frist 31. mars 
Påmeldingen skal skje gruppevis.  
 
Quick guide til påmeldingen:  
Påmeldingen til leiren finner du her: https://min.speiding.no/activities/view/1820 
 
Du finner den også med å søke på Felles korpsleir her:  
 
Legg inn gruppenavn her:  
(husk at all påmelding  
skjer gruppevis) 
 
 
Legg til deltakere her:  
 
Skal dere ha med deltakere som IKKE er 
medlemmer(lederbarn/foreldre ect) skal de legges til her:  
(Foreldre som skal være med skal ha gyldig politiattest)      
Foreldre/andre kan legges til som «ikke medlem», da vil de ikke motta faktura for 
medlemskontingenten til NSF.  
 
Finn de som skal som være med og trykk meld på og velg deltakeravgift: 

 
 
Det vil nå dukke opp noen spørsmål under fanen «ekstra 
spørsmål» 
(Alle disse må besvares for hver deltaker, noen deltakeravgifter vil ha 
flere spørsmål enn andre, samt noen vil være påkrevet svar. Når alle spørsmålene tilhørende 
deltageravgiften er besvart forsvinner utropstegnet) 

 
Gruppe spørsmålene finnes her:  
Her er det viktig at dere fyller ut alle spørsmålene.  
 
 
For grupper som skal bestille rajer gjøres det her: 

https://min.speiding.no/activities/view/1820


 
 

 

Hele påmeldingen kan endres i ettertid, men det er viktig at det hukes av her for hver gang;  
 
 
Følgene spørsmål er stilt under ekstra spørsmål:  
(dette kan det være lurt å be om i påmeldingen til deltakere med engang, så man eventuelt slipper å be om ting 
senere) 

 
Speidere: 

 
 
Ledere: 

 
 
 
 



 
 

 

Rovere: 

  
 
Leder/stabsbarn: 

 
 
For deltakere som blir meldt inn som «ikke medlemmer», hukes det bare av for innbetalt 
2020 kontingenten til NSF.  
 
 
 
 
 



 
 

 

Priser og avmeldingspremisser: 
Speider (5. klasse og oppover):    kr 2 100,-  
Rover/leder:       kr 2 100,-  
Familiemoderasjon: (Speider nr. 2 og øvrige)  kr 1 400,-  
Lederbarn i familieleir fra 6 år og oppover:   kr 1 100,-  
Lederbarn under 6 år:     Gratis 
  
Rabatt for deltagelse på arbeidsleir:  
Før leiren:       kr 600,-  
Etter leiren:       kr 400,- 

 

Avmelding: 

Ved avmelding grunnet sykdom, mot fremvist legeerklæring eller dødsfall i nær familie, 

refunderes hele leiravgiften. 

Ved avmelding av andre grunner:  

- Avmelding innen 1. juli 2020:    Hele deltakeravgiften refunderes 

- Avmelding innen 15. juli 2020:    50% av deltakeravgiften refunderes 

- Avmelding etter 15.juli 2020:    Ingen refusjon 

 

Faktura på leirkontingenten vil bli sendt ut gruppevis til gruppene.   

 
 
Har dere vennskapsgrupper? 
Vennskapsgrupper som er tilknyttet NSF melder seg på via påmeldingen i medlemsystemet, 
dersom dere har vennskapsgrupper som ikke er tilknyttet NSF kan dere sende en mail til 
felleskorpsleir@gmail.com så får dere tilsendt påmeldingsskjema.  
 

Viktige datoer: 

1.Januar: Påmeldingen åpner 

31.mars: Endelig påmelding og søknadsfrist for arbeidsleir 

1.mai: Betalingsfrist 
 
Neste info vil komme ca 30. april 2020. 
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Informasjon 
Den viktigste informasjonen om korpsleiren vil bli sendt ut til speidergruppene på  
e-post.  
 
I tillegg vil informasjon bli lagt ut på Facebook og leirens nettside: 
www.felleskorpsleir.wordpress.com 
 
Leirkomiteen kan nås på felleskorpsleir@gmail.com. 
 
Facebook: Felles korpsleir 
Instagram: Sammen2020 
 
 
Speiderhilsen Leirkomiteen 

http://www.felleskorpsleir.wordpress.com/
mailto:felleskorpsleir@gmail.com

