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Det nærmer seg leir. Totalt blir vi 46 fra Norge 
  
Leirstedet som eies av det Danske Speiderkorps ligger 20 km sør-øst om Silkeborg i idylliske omgivelser og 
med store muligheter for ulike friluftsaktiviteter. Vil du vite mer om leirstedet så finner du dette på 
http://hotel.dds.dk/hytter/ryekol/ 
 

Reise 

Vi reiser ned lørdag 4. august med ferge fra Larvik kl 08:00 oppmøte i Larvik kl 06:30. Fra Hirtshals til Ryekol 

tar vi buss. Vi har bestilt flyseter både opp og ned. Alle skal ta med seg nistepakke for turen. Alle reiser i 

speiderdrakt. 

Retur søndag 12. august med ferge fra Hirtshals 13:15. Henting i Larvik kl 16:30 

Hva skal være med 

Alle speiderne skal pakke i ryggsekk. En del av leiren er å reise på haik så ryggsekk er nødvendig. Feltseng 

og luftmadrass er ikke tillatt. Ta med liggeunderlag. For mer detaljer se vedlagte pakkeliste eller på følgende 

nettside http://mwh6907.myweb.mywh.net/wordpress/?page_id=1843 . 

T-skjorte  
Det skal lages en egen T-skjorte for leiren. Den vil koste i størrelsesorden 150 kr. Den bestilles ved å sende 
en SMS til Einar Ramsli 908 27 942 med navn, størrelse og antall innen 1. juni. Størrelsene er Barn: 8 – 10 
år, 12 – 14 år. Voksne: S, M, L, XL, XXL 

 
Helseskjema  
Fyll ut vedlagte helseskjema. Helsekortet leveres til troppsleder innen 1. juli. Du finner det også på 
nettsiden http://mwh6907.myweb.mywh.net/wordpress/?page_id=4877  
 

Kontakt med speiderne 
Det vil være restriksjoner på mobilbruk på leiren. Dette betyr at en ikke kan forvente å få tak i barnet til 
enhver tid. Er det noe som haster så ta kontakt med hjemmeleder. Det er mulig å besøke leiren, men det 
oppfordres å gjøre dette etter at haiken er gjennomført på onsdag ettermiddag. 
 

Hjemmeleder 
Hjemmeleder på leiren er Einar Ramsli tlf 908 27 942 

 
Hilsen speiderlederne i Siljan og Gjerpen MSK 
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