
 

Landsleir 2021 
I 2021 skal det arrageres landsleir. Agenda 2021! Dessverre i den tiden vi er i nå så er det 
store usikkerheter i hvordan det skal løses så det blir leir i 2021. Til helgen skal 
speiderstyret fatte et vedtak i om hvorvidt landsleiren skal holdes og hvordan vi skal 
forholde oss til smittevern rundt det.  
Vi har fått to forskjellige alternativer ang leiren 2021.  

A. Gjennomføre Agenda 2021 i Indre Østfold i mindre underleirer.   
B. Desentralisert landsleir sommeren 2021. Krets eller gruppevis. 

 
Kretsstyret og ambassadøren (Ann Katrin Frog) har i kveld hatt et møte hvor vi har diskutert 
saken og vil gjerne høre med gruppeleder om hvordan dere stiller dere til saken.  
 
Ved alternativ A er det snakk om å ha mange små leire i Indre Østfold på max 200-500 
speidere. Dette spørs hvordan smitte situasjonen ser ut og hva begrensingen fra 
regjeringen sier. Vi mener også at det ikke vil gi den gleden for speiderne våres å ikke 
kunne gå mellom disse små leirene og besøke andre fra andre steder.  
 
For at alternativ B skal fungere er vi avhengige av noen som er villig til å ta på seg å være 
leirsjef. Vi snakket litt om muligheten for å ha det sammen med noen andre kretser, men vi 
ser på det som vanskelig da vi er en de minste kretsene i Norge og har i underkant av 300 
speidere. Vi vil altså overstige 500 speidere om vi arragerer sammen med en annen krets.  
 
Kretsstyret og Ambassadøren stiller oss mest positiv til alternativ B, da vi tror dette er 
lettest å gjennomføre og er bedre for speiderne våres. Vi vil gjerne vite hvordan dere som 
gruppe stiller dere til å evt ha gruppeleir, om kravene sier så og om vi ikke får gjennomført 
med regi av kretsen.  
Jeg ringer hver og en av dere gruppeledere i morgen eller torsdag, gjerne diskutere med 
styret eller andre sentrale ledere i gruppa om hva dere tenker. Vi kan distutere litt over 
telefon også. Jeg må senest fredag formiddag ha sendt mail til lerisjefen om hvordan vi 
stiller osv til disse alternativene.  
 
Jeg vil i samme slengen få sagt at Jota-Joti i år arrangeres gruppevis og kretsen legger ikke 
opp til noe felles. Det er viktig at dette arrangeres etter regjeringen sine tiltak og 
bestemmelser.  
 
Hvis det skulle åpnes for lederløst 25-27.september stiller kretsstyret seg villig til å betale 
for kontingenten og transport ved samkjøring.  
Om det skulle være noen spørsmål er det bare å ta kontakt på kretsleder@ovrebusk.no 
eller på 45 14 09 10.  

 

Landsleir 2021 | Øvre Buskerud krets av Norges speiderforbund 
Org.nr.: 985 213 801 | post@ovrebusk.no | www.ovrebusk.no 

 
Side 1 av 1 

 

mailto:kretsleder@ovrebusk.no

