
KORTKURS FOR LEDERE
Noen av kortkursene for ledere blir gjennom- 
ført i Primitiv Camp. Her har du en oversikt.

Steinaldermat
Søndag 13:00 – 16:00 Sted: Primitiv Camp
Tirsdag 13:00 – 16:00 Sted: Primitiv Camp

Flint & Stål
Mandag 13:00 – 16:00 Sted: Primitiv Camp
Torsdag 10:00 – 13:00 Sted: Primitiv Camp

Coalburning & Black-kettle Coffee
Onsdag 13:00 – 16:00 Sted: Primitiv Camp
Torsdag 10:00 – 13:00 Sted: Bålplass v/lederprogram-teltet

PROGRAM I  
PRIMITIV CAMP

OVERNATTING
Vil du prøve deg på 
litt primitivt leirliv? 
Vi har flere primitive 
skjul og bygg på om-
rådet vårt, så det er 
bare å komme innom 
for å se, bli inspirert 
eller overnatte. Hvis 
det er ledig rom er det 
bare å flytte inn – det 
er gratis, men du 
må ta med din egen 
sovepose.

PRIMITIV SMIE
Som enhver primitive camp 
med respekt for seg selv har vi 
selvsagt også med oss en smed. 
Han kommer til å stå i campen 
og smi alt fra kniver til øksehoder 
og pilspisser. Kanskje har gruppa 
di ei ødelagt øks eller en spade 
som behøver å fikses? Da kan vi 
nok hjelpe deg!
Bli med på et lite tilbakeblikk, 

og se hvordan man lagde 
redskapene som ble 

brukt til å bygge 
landet!

ÅPEN LEIR
Det er også lov å komme innom for å 

jobbe med primitive prosjekt, slå av 
en prat, øve deg på å tenne bål 

eller rett og slett for å slappe av 
med en god kopp kaffe. Det 

er stort sett folk tilstede, så 
hvis du har en ledig stund 

blir vi veldig glade hvis 
du tar turen innom for 

å besøke oss!

ÅPNE  
AKTIVITETER

Lørdag 15:30–17:30 Primitiv Mat – Brødbaking på bål
Søndag 17:00–19:15 Sliping, bruk og vedlikehold av  
  kniv og øks
Mandag 16:30–19:00 Primitiv mat – Røyking av kjøtt
Tirsdag 16:30–19:00 Primitiv mat – Vi lager pemmican
Onsdag 16:30–19:00 Primitiv mat – Vi lager loganbrød
Torsdag 14:45–16:15 Bukkesag – lag din egen på 1 time
Fredag 11:15–14:45 Primitiv syklubb – skinnposer,  
  klær, etc.

Det er mye mer enn dette som skjer, 
men det er vanskelig å si akkurat når. 

Derfor er leiren åpen - og du kan komme 
innom akkurat når det passer deg!



PÅMELDING
På dette kurset er det ikke vanlig påmelding 
og heller ikke «førstemann til mølla». Vi ber 
alle deltakerne om å skrive en søknad som gir 
staben et godt utgangspunkt for å sette sammen 
deltakergruppen. Det vil tas hensyn til blant 
annet alder, kjønn og erfaring. Påmelding går 
via speiderprogram.no, men du finner også 
påmeldingsskjema i Primitiv Camp på lands
leiren. Der har du også en unik mulighet til å 
snakke med de som skal holde kurset til høsten, 
og få svar på spørsmål du måtte ha.

INNHOLD
Dette, og mere til, er hva du kan vente deg av 
innhold i årets gjennomføring av På Bar Bakke: 

PÅ BAR BAKKE
2.–5. OKTOBER 2014

FORUTSETNINGER
Det stilles ikke spesielle krav til deltakernes 
fysiske form, men du må være forberedt på at 
det ikke blir så mye å spise. Kurset innebærer 
heller ikke noe videre bevegelse – vi holder oss 
stort sett på samme sted i hele kursets varighet. 
Man må påregne å bevege seg til og fra dette 
området fra oppmøtestedet. Det vil nok likevel 
kunne oppleves som noe utfordrende, avhengig 
av hvilke kunnskaper og forutsetninger du som 
deltaker har i forkant.

Dette kurset er for voksne ledere 
som regner seg som erfarne innen 
friluftsliv, men som ønsker seg nye 
opplevelser, utfordringer og ferdig
heter. Vi vil ha fokus på primitive 
ferdigheter, å greie seg med lite og 
å leve i balanse med omgivelsene. 
Målet er at den enkelte deltaker skal 
oppleve mestring og undring i møte 
med skaperverket.

Prisen er 500,– og kurset vil  
gjennomføres sentalt på østlandet.

• Sporing
• Primitive skjul
• Primitiv mat
• Dyrekjennskap
• Naturkjennskap

• Avansert bål 
tenning

• Observasjon
• Årvåkenhet
• Trearbeid


