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E n d e l i g
markedsdag! Leiren
forandret seg fra en
leirplass til en
middelalderlandsby.
Gatene var full av
selgere boder og
�taxier�. Det var fult
liv i hele leiren til
tross for at
værgudene ikke var
på vår side.

Glisene bredte seg rundt
munnen på alle spei-
derne da de fikk utdelt ti
dalasauer, myntenheten
på leiren. Det ble veldig
attraktivt å bytte dala-
sauer med andre, for å få
de fire forskjellige
fargene.

En aktivitet som var
veldig populær var
karusellen  til  Vikha-
mar/ Hundhamaren. For
kun tre dalasauer kunne
du få deg en luftig
opplevelse.
Andre ting som kunne
prøves var lassokasting,
bowling, en styrketest
og ansiktsmaling.

Du kunne få kjøpt alt fra
slipesteiner, tregafler og
røykvendere til blodrøde
og grønne sveler, saft,
popcorn,  fruktcoctail,
risboller og smykker.

Trondheim FSK hadde
også ett meget bra
innslag med dramaspill

på scenen. Der kunne
du for en dalasau
velge om du vil spille i
en western, action
eller klisjé. Fredrik
Johansen fra 1. Gru-
ben var vel en av de
aller beste skuespiller-
ene, og prøvde like
godt alle tre.

En annen aktivitet det
var stor oppslutning
rundt var Oppdal 2 sin
auksjon på håndmalte
skiferpins. Den første
pinsen ble solgt for 8
dalasauer.

Klæbu  hadde også
veldig mange bra ideer,
og tilbud alt fra spiker-
suppe med 2 spiker og
en gulrot som ingredien-
ser, pinne mot kjærlig-
hetssorg og  byggesett til
tyrkerknop.

Alle speiderene så ut til
og trives og det var vel
kanskje �taxisjåførene�
som var høyest på
inntektstoppen. Og bli
fraktet rundt på omvis-
ningen i leiren var
populært.

Vikhamar NSF og Hundhamaren 1 KFUK har atter en gang brakt
med seg sin karusell på et marked.

Foto: Bjørn Torkel Dahl

Markedsdag!Markedsdag!
�EN SPEIDER ER
ÆRLIG���

Vi som speidere har
lært at vi skal være
ærlige, og vi har som
motto for leiren �Gi og
ta ansvar�.
Dette er det tydeligvis
flere som har glemt.

Når �dere� skriver
leserinnlegg bør dere
oppgi navn og  og
tropp, slik at det er et
synspunkt /standpunkt
dere kan stå for.

Ønske dere å kritisere
andre bør dere være
modige nok til å  ta opp
saken direkte  med de
det gjelder . Gjør dere
dette viser det at dere
tar ansvar  og er ærlige.

Husk dette og bli en
bedre speider.

Speiderhilsen TL
Klæbu
Torberg.

Sykestua kan melde
om at temmelig

nøyaktig 100 perso-
ner er behandla i
løpet av leiren.
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1. Gruben på musemusbesøk
Foto:Jarle Oddvang.jpg

Ekskursjon til naturhistorisk museum i AureEkskursjon til naturhistorisk museum i Aure
Vi dro fra
V e l l e d a l e n
barneskole med
buss, etter lunsj.
For oss var dette
den siste økta på
denne leiren.

Jarle Oddvang

Museet var greit i seg
selv. Ihvertfall i forhold
til innbyggertallet i
kommunen. det var
delte meninger om
hvordan det var der.
Mange tenker museum
som noe kjedelig. Jeg
syns ikke museums
utflukter er den helt

store økt aktiviteten på
en speiderleir. Speidere
på 10-12 år har ikke
tålmodighet til å gjøre
noe sånt.

Vi dro til Aure sentrum
for å gå i butikker. Det

var mange som benyttet
denne anledningen til å
gå på vann klosett.
Noen dro på hamburger
sjappe for å få påfyll av
viktige vitaminer og
mineraler.

Teknisk sjef Svein Otto Aure var
en av de føsrste i ilden når
doene skulle vaskes.

Foto: arkiv/Bjørn T

Forventningene ble
heller ikke større da
Ingvar Tøndel instru-
erte oss i å vaske både
under og over dolokket.
Vi jentene fant fort ut
at guttedoene var de
værste. Men som ekte
speidere tok vi utfor-
dringen. Vi spylte,

Torsdag morgen fikk vi den �gledelige�
nyheten om at det var vår tur til å vaske
doene. Vi møtte opp klokka ti torsdag
morgen med heller lave forventninger.
Vi var fire i alt: Inga  Hole,  Åse Helen
Alnes (1. Rauma Åndalsnes), Øyvind
Kjørsvik,  Tobias Slørdahl (1. Fræna
elnesvågen)

skurte, vasket og tørket
og resultatet viste seg
faktisk å bli bra!

Jobben var faktisk ikke
så grusom og forferde-
lig som forventningene
tilsa. Men alikevell
unner vi ingen å vaske
bort de forskjellige
tingene som lå rundt
dokanten!

LYKKE TIL til de
neste som skal vaske!

Inga  Hole
Åse Helen Alnes

Dovask

Vi vil sende de hjerte-
ligste gratulasjoner til
vår ivrige speider Bjørn
Kjetil Ræder Lium som
fyller 14 år siste dag her
i Velledalen.
Hilsen Orkdal Speider-
gruppe

Orkdal har litt av en
dag på fredag. Også
leder Magnhild fyller
år. Hun blir 44.

Gratulasjoner

HEISANN RUBEN
FRA GRUBEN,
ELLER VAR DET
MARTIN?

Sakelighet er visst ikke
din sterkeste side. Du
har tydeligvis aldri vært
leder på leir, ei heller
rover, selv om du nok
inbiller deg det!

De fleste ledere, også
oss i 10.Trondheim,
arbeider hardt i forkant,
under og etter leiren.
Dette er blant annet
planlegging, pakking
og sjekking av utstyr,
nødvendig innkjøp, info
til speiderne etc.
Dessuten medfører det
et stort ansvar å være
leder for 23 speidere i
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alderen 11-16 på leir.

Ja, det er riktig at våre
speidere må følge
leirlivets regler og delta
på de planlagte og delta
på de planlagte aktivite-
ter, de må også ta
ansvar for at leiren skal
bli en lærerik og positiv
opplevelse. Da sier det
seg selv at det å stå opp
klokka 10.30 for så å
sitte apatisk  til langt ut
på natten, ikke helt
harmonerer  med hva
NSF og vi lederne i
10.Trondheim mener at
speiding er.

Når du rakker ned på
våre ferdigheter i
forbindelse med kret-
sens vinterkonkurranse
og høstkonkurranse, så
har du tydeligvis glemt
hvem som har stukket
av med seieren på disse
siste konkurransene.
For ordens  skyld så må
vi få sagt at vi ikke
måler kvaliteten på den
speidingen vi driver
med i form av antall
seire i konkurranser.
Men i opplevelse,
læring, fellesskap og
ansvar.

Dette er kanskje noe å
tenke på for dere i
Kattem og  2.Strinda
speidergruppe om dere
er modne nok til å ta
den utfordringa.

 Hilsen ledere som kan
kjøre
XT

Temperaturen var høy i
kroppen da badebassen-
get ved skolen ble fylt
med feststemte spei-
dere. De første som
entret bassengrommet
fikk høre høy Ricky
Martin musikk, nok et
tegn på at det var et
sikkelig beachparty.
Musikken ble dog raskt
overdøvet av hyl og
skrik fra bassenget. Det
er nemlig slik det låter
når peffene har deg
gøy.

På �stranda� ble det
servert drinker og
sjokolade. Drinkene var

Det skal selvsagt være noe spesielt å være med i
førerpatrulja, og også på leir. Leirkomiteen hadde lagt opp
til et eget beach-party for de ca 60 peffene som deltok på
leiren!

Tobias Slørdahl

spesial mikset for
anledningen av en
blanding av sprite og
drinkmix.

Bassenget ble til tider
litt vel fullt, og de som
var smart tok turen ut
av bassenget ganske
tidlig for å få seg en
ledig dusj. Resten av
troppen som ikke er
med i førerpatruljen var
ganske sjalu da fører-
patruljen kom tilbake
nyvaska. Beachparties
er vel enda en grunn for
speiderne å fortsette i
speideren til de blir
peff/ass.

Beach-par they


