
Blikshavn 28.-29. mai, kretsleir for småspeidere. 

 

Småspeiderene i Vikebygd hadde sammen med Husnes og Kopervik ansvaret for leiren på Blikshavn 

28.-29. mai. Allerede fredag 27. mai var vi på plass med ledere fra leirkomitèn, en gjeng med 

storspeidere og tradisjonen tro, med 5. klassingene som tjuvstarter leiren en kveld og natt før de 

andre. Vikebygd – gjengen telte i år totalt 34 med smått og stort. Mange fornøyde småspeidere som 

markerer seg positivt når de er ute på tur. Her er leirområdet vårt klart, før stor-innrykket lørdag 

formiddag.  

 

Når om lag 500 speidere var på plass var det åpning av leiren og kretsbannerkonkurranse. Til 

sammen 50 patruljer skulle gjennom 20 poster. Våre 3 patruljer gjorde en hederlig jobb og Vikebygd-

3 Fisk og Vikebygd 1-Boblene endte på delt 8.plass , mens Vikebygd 2-Istappene stakk av med 2. 

plass. Vi gratulerer Suldal med 1. plass og Enhjørningene fra Skjold med 3. plassen.  

Leirlivet er mye moro,  leirbål, konkurranse, aktiviteter og lek. Lite søvn, kø for mat og kø for 

tannpuss, leirbålkapper og kutt i finger. Det er nye vennskap, ny bekjente, møte med gamle kjente, 

bryting av barrierer og læring av å ta ansvar for seg selv og for felleskapet.  En speider får med seg 

holdninger, verdier og erfaringer på så mange områder, og kan med rette si – som oss litt «eldre» - at 

de har «vært ute en vinternatt før».  De får ferdigheter som setter dem i stand til å ta vare på seg selv 

og andre. 

Lederene for småspeiderene takker for turen. Takk for hjelpen til storspeiderene som var hele helgen 

og hjalp til med alt fra brødsmøring, postmannskap, søppeltømming og renhold, teknisk bistand, 

leirbål, nattevakt og parkeringsvakt.  Takk til  foreldre som bidro med kjøring og sjauing – og dere, 

vær stolt av deres barn. Det er i alle fall jeg – de er unike – en flott gjeng, alle som en!  

IngerKathrine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


