
 
 

 

1. mars 2020 

 
Her er det femte 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.  
 
 
Påmeldingsfristen 
Nå er det en måned igjen til påmeldingsfristen går ut 31. mars 2020. Mer info og en detaljert 
guide til hvordan gjennomføre påmeldingen i minspeiding.no finnes i infoskriv 4 som er 
sendt ut på mail og ligger på leirens nettside. 
 
Påmelding etter 31. mars 2020 vil medføre 20 % økning i leirkontigenten.  
 
Prisliste:      Ordinær pris   Pris etter 31. mars 
Speider (5. klasse og oppover):    kr 2 100,- kr 2 520,- 
Rover/leder/stab:       kr 2 100,- kr 2 520,-  
Familiemoderasjon: (Speider nr. 2 og øvrige)   kr 1 400,-  kr 1 680,- 
Lederbarn i familieleir fra 6 år og oppover:   kr 1 100,- kr 1 320,- 
Lederbarn under 6 år:     Gratis  kr 320,- 
 
Moderasjon for deltagelse på arbeidsleir:   
 Før leiren:      kr 600,- 
 Etter leiren:      kr 400,- 
 
Betaling:  
Fakturering vil skje gruppevis med betalingsfrist 1. mai. Fakturaen vil bli sendt ut ca 15. april 
per epost. Deltakere som reiser uten gruppe vil bli fakturert direkte.  
 
Markedsdag: 
Det blir marked på fredag, og hver gruppe forventes å stille med en fin, morsom eller kanskje 
litt spenstig markedsaktivitet. Bruk gjerne våren til å planlegge dette. 
 
Foto og film under leiren 
Under leiren vil bli tatt bilder og film som publiseres på internett og sosiale medier. Vi 
minner om å registrere samtykke for bildebruk i minspeiding.no. Dette er gruppene sitt 
ansvar.  



 
 

 

Speideraksjonsløpet: 
På årets speiderleir skal vi arrangere et sponsorløp for å samle inn penger 
til.Speideraksjonen 2020, som i år går til utdanningsprosjekter i Tanzania og NSFs samarbeid 
med speiderforbundet i Liberia. Speideraksjonsløpet skal arrangeres under markedsdagen og 
vi håper dette vil bli en stor fest. Løpet vil vare i 30 min og en runde er på ca 600 meter. Før 
løpet begynner kan deltakerne skaffe sponsorer/givere, som enten sponser med et beløp 
per runde eller med et fast beløp. Det er ikke et krav å ha samlet inn sponsorer for å kunne 
delta på løpet.  
 
Deltagerne velger selv om de vil løpe, jogge, gå, krype, hoppe eller komme seg rundt på en 
annen kreativ måte. En velger også selv om en vil ta en runde eller bruke hele den oppsatte 
tiden. I tillegg oppfordres de som ønsker det til å kle seg ut under aksjonen. 
De som ikke ønsker å delta oppfordres til å stå rundt å heie og være med å lage skikkelig god 
stemning. Etter løpet vil det være premiering av det mest kreative kostymet. 
 
Alle som skal delta på løpet registrerer seg på https://korpsleir.sponsorlop.no/. Trykk først 
på “Speideraksjonsløpet 2020” og videre på «bli med som deltaker» og fyll ut registreringen. 
Deltakerne er selv ansvarlige for å skaffe sine egne sponsorer/givere. Spør venner, familie, 
naboer, det er bare fantasien som setter grenser for hvem en kan spørre. 
 
Sponsorene registrer seg selv på samme nettside som deltakerne registreres på. For å 
sponse trykk på «spons noen», søk opp deltagere ved hjelp av epost eller mobilnummer og 
fyll ut hvor mye hvor mye du vil sponse med. Det er også mulig å sende en personlig link til 
sponsorene slik at de slipper å søke opp deltakeren.  
 
I etterkant av løpet registreres det hvor mange runder hver enkelt person har løpt. Videre 
sendes ut melding til alle sponsorene med informasjon hvordan pengene skal betales inn. 
 

Bilder fra sponsorløp på KFUK-KFUM sin landsleir Agenda 2018 

https://korpsleir.sponsorlop.no/


 
 

 

Frister: 

31.mars: Endelig påmelding og søknadsfrist for arbeidsleir 

1.mai: Betalingsfrist 
 
Neste info vil komme ca. 25. april 2020. 
 
 
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 
 
Leirkomitéen kan nås på 
felleskorpsleir@gmail.com. 
 
Facebook: Felles korpsleir 
Instagram: Sammen2020 
 
Speiderhilsen Leirkomitéen 
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