
Dette ordner haikekomiteen/kretsstyret:
● Beskriver ruter med overnattingssted. Rutene har blitt gått opp.
● Legger ut turkart for de valgte rutene 15 september som patruljene kan printe ut.
● Sørge for registrering av start, ankomst overnatting og avslutning.
● I samarbeid med de deltakende gruppene sørge for leder/rover-bemanning på alle

overnattingssted og i terrenget forøvrig.

Gruppen har ansvar for:
● Påmelding av patruljer og angivelse av hvilken rute hver patrulje går.
● Hjemmeleder for sine patruljer med oversikt over alle deltakere.
● Gruppens hjemmeleder sender SMS til Eiliv Skomedal 97546593 når patruljene

starter turen, hvilke patruljer som er med og hvor mange speidere det er i hver
patrulje.

● Tilsvarende SMS når patruljene avslutter turen.
● Være forberedt på å stille med en eller to leder/rover til å være til stede i terrenget

inkludert overnatting dersom det er behov.

Patruljen har ansvar for:
● Valg av rute.
● Avtale transport med foreldre, i samarbeid med leder.
● Forberedelse av mat og fordeling av ansvar/bæring i patruljen. Se mattips for haik.
● Informere hver speider om bekledning og hva som bør være i sekken av personlig

utstyr (ikke for tunge sekker!). Avtale overnatting: telt, gapahuk, hengekøye? Fordele
fellesutstyr. Se utstyrsliste. Frilager er et supert sted å låne ting som mangler.

● Oppfordring: Bruk anledningen til å ta aktivitetsmerket Haik.
● Svare på haikekomiteens spørsmål etter haiken (kommer nærmere informasjon om

det).

Beredskap - gjelder både PATRULJEFØRER og gruppens HJEMMELEDER
● Vi baserer oss på kretsens beredskapsplan.
● Arrangementet er primært en patruljetur og patruljefører er uteleder.
● Ved ulykke og behov for øyeblikkelig hjelp kontakter patruljefører det aktuelle

nødnummeret (110, 112, 113).
● Hvis patruljer trenger annen assistanse kontakter patruljeføreren først sin

hjemmeleder. Hjemmeleder kontakter så Eiliv Skomedal på 97546593 og de blir
enige om tiltak.

● Det er brukbar mobildekning i det meste av området.

https://kmspeider.no/ressurser/mat-pa-haik-article11031-3902.html
https://kmspeider.no/ressurser/utstyr-pa-haik-article11066-3902.html
https://frilager.no/
https://kmspeider.no/aktivitetsmerker/haik-article551-872.html
https://rogaland.kmspeider.no/kretsens-beredskapsplan/category3653.html

