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Leder i bever-/småspeiderenhet! 

 

SMUL Leir 2020 - Arrangeres på Nordberg Fort Lista 12. til 14. juni 

Det blir vanlig opplegg som tidligere år, Agder fylkeskommune har bekreftet plassleie i dag. 
Vi trenger frivillige til arrangement stab for å få til en bra leir for de unge. 
 
Vi trenger en tilbakemelding om din gruppe skal delta og eventuelt med hvor mange speidere 
og ledere. 
  
På kretsstinget ble det anmodet om måtehold når det gjelder kostnad. Det er derfor viktig at 
dere gir en tilbakemelding så snart som mulig, senest 11. mars. Vi har forespørsel fra 
KFUK/KFUM og Aust-Agder krets om deltakelse. Vi går ut med følgende pris for Sørlandet 
krets, så får vi eventuelt korrigere (ikke dyrere).Ledere kr 250,- , speidere 6-10 år kr 450,- . 
Pris er inkl. merke og skjorte. Rabatt er kr 50,- om dette ikke ønskes til din gruppe, pr 
deltaker. 
 
Påmelding til arrangementet vil foregår via «min speiding». Info i min speiding må være 
oppdatert på deltakere. Det gis rabatt pr påmeldt deltaker kr 100,- hvis alt er ajour og at 
påmelding skjer i min speiding. Dette gjelder for Sørlandetkrets. Husk at deltakere må 
krysse av for tillat billedbruk Ja/Nei.  
 
Vi vil fordele oppgaver så fort svar kommer tilbake.  Svar sendes tordis@sorlandetkrets.no  
 
Smul leiren er som tidligere år for speidere i Bever (1. og 2. klasse), småspeidere i 
aldersgruppen (3. og 4. klasse). Hvis avvik i alder, må dette avklares før leiren. 
 

Gruppe: 
 
 

Navn på enhet: Antall 
patruljer: 

Antall speidere: 

Kontakt person: 
 
 
 

Epost: 
 
 
 

 Mobil: 

 
Navn på deltakere registreres i min speiding etter 25.mars 2020. 
 
Da vi ikke kjøper inn mer enn antall estimert av skjorter/merker må dere sette antall i skjema. 
Etterbestilling av effekter koster mye. Størrelser blir som på sist leir. Mulighet for å sjekke 
størrelser på SMUL møte Stiftegården 25 Mars. Info kommer. 
 
Med speiderhilsen 
 

Nils Erik Rønning 
Nils Erik Rønning 
Kretsleder 
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