
 

Leirbål for markedsføringseventer 
Utviklet av Nettverk for kommunikasjon i NSF. 
 
Har dere “åpen dag”, messestand, stand på torget, deltakelse på friluftslivets dag 
eller lignende? I tillegg til å vise frem speideraktiviteter som spikking, livlinekasting 
eller pølsegrilling, kan leirbålet være en effektiv måte å vise “følelsen av speiding”.  
 
Dette leirbålet er satt sammen med tanke på at det skal være: 

● enkelt å være med på uten forhåndskunnskap 
● enkelt å gjennomføre 
● har mye energi 
● lager mye lyd (slik at det høres og legges merke til på arrangementet) 
● er gøy og inkluderende 

 
Man kan holde hele (ca. en halvtime), deler av det, spe på med egne innslag, eller 
lage sin helt egen versjon. Finn det som passer for dere. 
 
Blå tekst: sang 
Rød  tekst: Lek 
Lilla tekst: Rop 
Svart tekst: instruksjoner 
Svart tekst bold: manus 
  
Program: 

● Joggi (1 min) 
● BRAVO (1 min) 
● “A ram sam sam” (2 min) 
● Henteleken (10 min) 
● BRAVO (1 min) 
● Joggi (1 min) 
● Barnestemmer (3 min) 
● Jeg er en liten undulat (4 min) 
● BRAVO (1 min) 
● “Hysj, ka sa ho?” (2 min) 
● Loppemarked (3 min) 
● BRAVO (1 min) 
● Joggi (1 min) 



 
 

Velkommen:  
Hei og velkommen til leirbål! Er det mange av dere som har vært med på leirbål 
før? I speideren er vi veldig glad i å treffes rundt bålet på kvelden, vi synger 
sanger og leker og har det kos. 
Så gøy! Er dere klare? Det første vi skal begynne med er en joggi.  
  

Joggi 
Det begynner ganske enkelt: Når jeg roper joggi joggi joggi, så svarer dere 
med: hei hei hei 
  
Joggi joggi joggi → svar: hei hei hei  
Joggi joggi joggi → svar: hei hei hei  
joggi → HEI 
Joggi → HEI  
Joggi joggi joggi → svar: hei hei hei  
  
(Ta denne versjonen til den sitter) 
  
Ole ole ole → svar: brum brum brum 
Ole ole ole → svar: brum brum brum 
Ole→ svar: brum  
Ole → svar: brum  
Ole ole ole → svar: brum brum brum 
  
Nasse nasse nasse →svar: nøff nøff nøff 
Nasse nasse nasse → svar: nøff nøff nøff 
Nasse → svar: nøff  
Nasse → svar: nøff  
Nasse nasse nasse → svar: nøff nøff nøff 
  
Joggi, Ole, Nasse → svar: Hei, Brum, Nøff 
Joggi, Ole, Nasse → svar: Hei, Brum, Nøff 
Joggi → svar: Hei 
Ole → svar: Brum 
Joggi, Ole, Nasse → svar: Hei, Brum, Nøff 

   



 

BRAVO 

Så flinke dere er! I speideren pleier vi ikke klappe så mye, vi har heller 
forskjellige rop for å si at vi liker det som er gjort, et av dem er dette ropet: 
  
B-R-A-V-O 
Bravo bravo bravo 
  
Kan dere gjenta helt rolig? 
B-R-A-V-O 
Bravo bravo bravo 
  
Og så roper vi så høyt vi kan: 
B-R-A-V-O 
Bravo bravo bravo 

A ram sam sam 
Fremgangsmåte: 
Start rolig og øk tempo etterhvert. 
Variant: Gjør “guli” på sidemannen! 
  
Er dere klar for å bevege dere litt? Alle reiser seg og synger etter meg: 
  
A ram sam sam (slå på lårene) 
A ram sam sam  
Guli, guli, guli, guli, guli (klø deg i hodet og under haka) 
Ram sam sam 
  
A ram sam sam  
A ram sam sam  
Guli, guli, guli, guli, guli  
Ram sam sam 
  
A ravi, A ravi (armene opp) 
Guli, guli, guli, guli, guli  
Ram sam sam 
  



 
A ravi, A ravi  
Guli, guli, guli, guli, guli  
Ram sam sam 
  

Henteleken 
I speideren er vi glad i å leke og ha det moro sammen. Han som grunnla 
speideren sa en gang at “er det ikke gøy, så er det ikke speiding”. Så nå skal vi 
leke litt! 
 
Del deltakerne inn i to til fire grupper, avhengig av antallet. Velg en representant fra 
hver gruppe. Forklar at meningen er at representanten skal gi deg det objektet/den 
tingen du ber om, og at lagene må hjelpe dem, så raskt som mulig. Plasser deg i 
midten av gruppa, så det blir like langt å løpe for alle representantene. Les opp ett 
og ett objekt, og vent til en av representantene har gitt deg objektet. Slutt leken når 
det føles riktig, men ikke ha færre runder enn du har grupper.  
  
Forslag til objekter de kan hente (du kan tilpasse etter hva som finnes der):  
En rød jakke,  
en hvit sokk,  
speiderskjerf,  
en lillesøster,  
blyant,  
kopp,  
kniv i slire,  
en syv-åring,  
et belte,  
en sko med skolisser,  
en strikk som ikke er svart,  
en besteforelder.  

BRAVO 

B-R-A-V-O 
Bravo bravo bravo 
 

 



 

Yoggi 
Denne kan vi nå: Når jeg roper joggi joggi joggi, så svarer dere med: hei hei hei 
  
Joggi joggi joggi → svar: hei hei hei  
  
Ole ole ole → svar: brum brum brum 
 
Nasse nasse nasse →svar: nøff nøff nøff 
  
Joggi, Ole, Nasse → svar: Hei, Brum, Nøff 
Joggi, Ole, Nasse → svar: Hei, Brum, Nøff 
Joggi → svar: Hei 
Ole → svar: Brum 
Joggi, Ole, Nasse → svar: Hei, Brum, Nøff 

Våra klara 
Fremgangsmåte:Del tilskuerne i to grupper som roper annenhver gang. Start med 
hviskestemme og rop litt høyere for hver runde. Om å gjøre å rope høyest. Det laget 
som gir seg har tapt. 
Tekst:  
Ja vi har våra klara barnestemmer kvar, 
Men har ni era klara barnestemmer kvar? 

Liten undulat. 
Hovedprinsippet er å kunne illustrere hele teksten med bevegelser, 
Undulat: flaks med armene. 
Dårlig med mat: gni seg sulten på magen. 
De jeg bor hos: Strek opp et hus i luften. 
Så gjerrige: Gjere teikn for «lite» med tommelen og peikefingeren 
  
Sild: Bølgebevegelse med hånden. 
Vil ikke ha: Rist på hodet. 
Jeg vil heller: Nikk fornøyd. 
Ja, mye heller: Nikk enda ivrigere. 
Ha Coca cola. Hold opp hånden som om du drikker av en flaske. 
Og is: Slikk en luftis. 



 
Når bevegelsene sitter, kan dere synge følgende versjoner: 
Skotsk versjon: Gjør alle bevegelser veldig små (skottene er gjerrige) 
Amerikansk versjon: Gjør alle bevegelser mye større (amerikanerne skal ha alt stort) 
Tysk versjon: Gjør alle bevegelser «stive» (tyskerne liker orden og rette linjer) 
Fransk versjon: Gjør alle bevegelser grasiøse (franskmennene er fine på det) 
Russisk versjon: Hvisk sangen og gjør diskrete bevegelser bak ryggen (russerne er 
hemmelighetsfulle) 
Australsk versjon: Bruk bakvendte/”opp ned” bevegelser på de ulike strofene (Australia er på 
undersida av jorda, så der er vel ting opp ned ...)  
 
Jeg er en liten undulat som får så dårlig med mat 
for de jeg bor hos 
for de jeg bor hos 
de er så gjerrige, så!  
De gir meg sild  
hver eneste dag 
men det vil jeg ikke ha 
for jeg vil heller  
ja, mye heller  
ha Coca cola og is! 
 

BRAVO  

B-R-A-V-O 
Bravo bravo bravo 
  

Hysj, ka sa ho? 
  
Fremgangsmåte:start rolig, øk volumet for hver runde, fra hviskerunde, til så høyt 
du klarer. 
  
Nå skal dere herme etter meg og si det samme som jeg gjør: 
  
Hysj, ka sa ho? 
-          Hysj, ka sa ho? 
Ho masa, masa, masa 
-          Ho masa, masa, masa 
Eg vil ikkje vere heime 
-          Eg vil ikkje vere heime 



 
Eg vil ikkje vaska opp! 
-          Eg vil ikkje vaska opp! 

 

Loppemarked 

Fremgangsmåte 
Alle reiser seg. 

Personen som leder leirbålet sier: «Hei! Jeg har vært på loppemarked i dag!»  

Alle spør (i kor): «Hva kjøpte du der?».  

Personen som leder svarer f.eks: «Jeg kjøpte en fotball.» Deretter må alle mime 
(kontinuerlig) at de sparker en fotball. 

Så gjør man det samme om igjen: 

Leder: «Hei! Jeg har vært på loppemarked i dag!»  

Alle: «Hva kjøpte du der?»  

Leder sier f.eks.: «Jeg kjøpte en fiskestang.»  

Så må alle mime at de sparker en ball OG kaster med fiskestanga. 

Og så fortsetter man med dette en stund til det blir for mange kombinasjoner av 
bevegelser, og så litt etter det. Forslag til ting man kan mime: Hammer, sag, 
trampoline (hoppe), gjøkur (man sier ko-ko)  

 

BRAVO  
B-R-A-V-O 
Bravo bravo bravo 

Yoggi 
Denne kan vi nå, så da avslutter vi med den: Når jeg roper joggi joggi joggi, så 
svarer dere med: hei hei hei 
  
Joggi joggi joggi → svar: hei hei hei  
  



 
Ole ole ole → svar: brum brum brum 
 
Nasse nasse nasse →svar: nøff nøff nøff 
  
Joggi, Ole, Nasse → svar: Hei, Brum, Nøff 
Joggi, Ole, Nasse → svar: Hei, Brum, Nøff 
Joggi → svar: Hei 
Ole → svar: Brum 
Joggi, Ole, Nasse → svar: Hei, Brum, Nøff 
 
 
Takk for at dere ble med å lage leirbål med oss. Håper mange her fikk lyst til å 
bli med i speideren, for vi har plass til flere! Dere kan melde dere på eller få 
høre mer om det ved å ... 
 


