- Kult på landsleir

BYGGER VENNSKAP: Jentene i Asker 1 og guttene i 1. Skougum kommer tett sammen på leir. Lederne er
viktige forbilder. Øverst fra venstre: Kristine Wøien, Maja Næss Wanggaard og Emilie Ribe Berg fra Asker 1.
Foran f. v: Even Andenæs, Christoffer Wanggaard og Mathias Berg fra 1. Skougum. FOTO: SIMEN
ØVERGÅRD
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- Det virker som vi er i et annet land, med gater og torg og andre lover og regler. Det er kult,
sier Mikkel Hoem (12) fra 1. Eiksmarka speidertropp.
Vennen Jacob Grevstad (12) nikker, mens de samarbeider om å rive ost til kveldens
tacomiddag. Sammen med 320 speidere fra Asker og Bærum er Eiksmarka-guttene denne
uken samlet på Norges speiderforbunds landsleir Utopia i Åndalsnes. 7.000 speidere mellom
11 og 16 år bor i telt, lager mat på bål, spiller volleyball, har talentkonkurranse og bader.
Sover ute
Utopia, som for øvrig er godkjent som eget land av statsminister Jens Stoltenberg, ligger på et
300 mål stort område med de mektige Romsdalsfjellene som ramme. De 14 gruppene fra
Asker og Bærum er samlet på et område sentralt i leiren. De fleste tilbringer et døgn på haik,
en tur uten ledere hvor speiderne sover under åpen himmel og klarer seg selv. Petter Draagen
(13) fra Høvik Verk speidergruppe, er på landsleir for første gang og besteg fjelltoppen
Nesaksla på over 700 meter sammen med patruljen.
- Det var bratt opp, men ikke så slitsomt. Men utrolig fin utsikt, sier han.
Været i Åndalsnes har ikke vært så verst, og onsdag var speiderne samlet rundt et stort leirbål.
I dag, fredag, skal det være en stor miljøkonferanse, hvor speiderne er med å lage et

miljømanifest, som skal overleveres til regjeringen. Det hele avsluttes lørdag med stort bål og
mye underholdning.
Spleises sammen på leir
For speiderne handler landsleir også om å få nye venner, og kanskje kjæreste. Jentene fra
Asker 1 og guttene fra 1. Skougum har gode muligheter rett utenfor teltåpningen. De to
troppene har som tradisjon å bo sammen når de er på leir, og setter stor pris på hverandre.
- Det har blitt noen par opp igjennom årene, og det blir sikkert noen nye i løpet av uken, sier
Christoffer Wanggaard (21) troppsleder i 1. Skougum. Han er selv singel, men håper uken kan
by på nye muligheter.
- Å være sammen på leir gjør det attraktivt ved å være speider. Og det bidrar utvilsomt til å
holde på unge ledere, sier Christoffer, som mener tøffe friluftsopplevelser er en annen viktig
faktor for å skape et attraktivt speidermiljø.
Speiding i medvind
Etter noen år med negativ medlemsutvikling peker nå pilene oppover for speiderne i Asker og
Bærum. En vellykket landsleir gir god drahjelp.
- Vi gir barna ansvar og annerledes opplevelser. Derfor trives de i speideren, tror kretsleder
Leif Egil Hegdal (32). Han håper landsleiren kan bidra til å styrke gruppene ytterligere.
- Nå jobber vi med ledertrening og kursing, for å sikre at gruppene har et godt fundament å
bygge fremtidig vekst på i hverdagen, sier Hegdal.

SPEIDERFRIHET: - Her kan vi spise så mye godteri vi vil og ikke ha foreldre rundt oss hele tiden,
sier Jacob Grevstad (t.h.) og Mikkel Hoem fra 1. Eiksmarka. FOTO: NILS M. APELAND

BADELYKKE: Henrik Tvinnereim (10), Jørgen Lervik (11) og Richard A. Bergh (10) fra 2.
Blommenholm er på leir for første gang og har kjølt seg ned i elva Rauma. FOTO: SIMEN
ØVERGÅRD

OPTIMIST: - Landsleiren kan bidra til medlemsvekst for speideren, tror kretsleder i Asker og
Bærum, Leif Egil Hegdal (32). FOTO: SIMEN ØVERGÅRD

TRIVES PÅ LANDSLEIR: F.v. Anna Berge Vikan, Thea Sjursen, Astrid Kristine Bakken, Natanya
Helena Kjølås, Katrine Flunes, Hanna Søreide Lauridsen, alle 13 år fra 3. Eiksmarka KFUK/KFUM.
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