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Vår første dag på leiren i Batumi ble et møte med en litt annerledes speiderkultur.

Vekking med høy musikk og tullete morgengymnastikk er ikke fremmed for oss, men det å stille seg i kø for å få
utdelt frokost på tallerkenen var noe nytt. Vi er heller ikke så vant med strålende varme, men det var i det minste
noe vi var forberedt på. Det gikk heldigvis greit å tilpasse seg, og etter litt vingling fram og tilbake forårsaket av
noen små misforståelser og kommunikasjonsproblemer var patruljene fra alle tre land klare til å ta seg i kast med
dagens økter.

Det var patruljeaktiviteter arrangert av norske rovere, og inkluderte tradisjonelle poster som pionering,
førstehjelp, makramé, og en stasjon om samarbeid. Både georgiske, aserbajdsjanske og norske speidere tok fatt i
oppgavene med flid, og allerede til lunsj var det speidere som stormet rundt letende etter flere tau å flette
makramé av. På førstehjelp ble bagasjen av Anna-dukker endelig brukt til å lære bort hjerte- og lungeredning, og
pioneringsposten hadde surret sammen det første hinderet til en løype som snart skulle vokse seg lang og
vanskelig.

Men før lunsj var det storjubel fra speiderne da de innså at de hadde fritid nok til å ta seg et bad. Svartehavet var
varmt med store bølger, og selv om man ofte ble kastet mot den steinete stranden var det moro for alle som var
med. Etter lunsj (som er mer tilsvarende middag) – suppe og makaroni – fortsatte øktaktivitetene, med hver
patrulje på nye poster.

Da kvelden begynte å nærme seg var det åpningsseremoni som stod på programmet – en seremoni hvor mange av
de norske speiderne fikk inntrykket av hvor forskjellig ting gjøres i andre speiderland.
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Det var georgisk TV til stedet, noe som fikk den georgiske lederen til å insistere på at vi skyndtet å komme oss i
gang. Samtidig sa hun at det var uakseptabelt å starte uten de lederne som hadde måttet ta en tur til Batumi, og
hvis sjåfør tilsynelatende hadde glemt veien tilbake. Resultatet var at speidere fra alle tre land ble stående i en og
en halv time, under påskuddet at vi øvde på hvordan ting skulle gjøres ordentlig. Det var kanskje like greit, siden
det ikke hadde blitt gitt noen beskjed på forhånd om at det var en bestemt måte leirledelsen ville ha ting gjort på.

Men da seremonien endelig kom i gang var det fullt kjør, med taler, flaggheis, og hundre speidere løpende i lenke
gjennom den botaniske hagen. Det hele ble avsluttet i en stor sirkel, hvor de tre nasjonene utvekslet ropeleker som
“Quack-quack-quacha!” og “Våra klara barnestemmar.” Seremonien gled over i en internasjonal aften, hvor
georgierne først viste litt folkedans og serverte mat. Etter middagen, som bestod av en særdeles tørr porsjon
rugkjerner og pølser, fulgte aserbajdsjanerne opp med mer mat og dans, som brøt ut i et fellesdisco under et tre.
Norsk sjokolade ble servert som snacks, og kvelden var komplett.

 

Fredag natt var det mange som våknet av kraftig torden, denne gangen fra regntung himmel heller enn toglinja
som passerer hundre meter unna leiren. Da morgentrøtte speidere stavret ut av teltene hadde nettopp det verste
skyllet gitt seg, men det trengtes likevel regnjakker til morgengymnastikk og flaggheis, som beskyttelse mot noen
få tilfeldige skurer.

Da vi kom i gang med dagens økter – en fortsettelse av gårsdagens poster – bestemte riktignok værgudene for å se
med nåde på oss. I løpet av et kvarter spredde skyene seg, jaget vekk av en brennende varme. Det var
sannsynligvis den brå endringen som sørget for at fredagen ble dagen med flest kvadratmeter solbrent hud så
langt.
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Også skyldig kan ha vært den første runden av leirens volleyballturnering. Det var intens konkurranse, og da
støvet – eller heller gjørma – la seg på banen viste det seg at lagene hadde en seier og ett tap hver. Etter nøye
opptelling og avansert aritmetikk – telle målforskjell – ble det klart at Aserbajdsjan dessverre var første lag ut, og
at Norge og Georgia skulle møtes til finale om et par dager.

På grunn av forskjellige forsinkelser lot lunsjen virkelig vente på seg, men sju timer etter frokost ble det servert
suppe, potetmos og kjøttboller, som ble satt like stor pris på som de arme ridderene vi hadde fortært til frokost.
Med speidere fulle av energi ble andre økt gjort unna på et øyeblikk. Etter det ble det mer fritid med bading,
volleyballtrening og mer solbrenthet.

Men idyllen kunne ikke vare evig, og nye kommunikasjonsproblemer gjorde at alle deltakere trodde at det var på
tide med middag, da leirledelsen ville at alle deltakerne skulle gjennomføre talentkonkurransen som stod senere
på planen. Det var heldigvis ikke mye styring før et tilfredsstillende kompromiss ble vedtatt: talentshow til
planlagt tid, med middag etterpå.

Da var det endelig tid for talentshowet, og Eurovisual Talent Competition Georgia 2012 ble en strålende suksess.
Fra Norge fikk vi både en introdusksjon til kyllingdansen og munnharpeoppvisning, mens Aserbajdsjan kort
etterpå stilte opp med kyllingdansen i sovepose og showbandet “Just Baku” ikledd lysende t-skjorter. Georgia
tiltro med en idol-parodi som involverte samtlige av småspeiderne deres, mens leirens danske speider ledet
pauseunderholdningen i form av Lille And. Konkurransen var så tett at en norsk rover måtte trå til med ringleken
“Bjørnejakt,” og det var en brakende suksess i sin internasjonale debut.

Til slutt var dommerne klare til å annonsere vinneren, og det var den georgiske parodien som stakk av med
førstepremien. Stemningen fortsatte like god blant både vinnere og tapere, og et solid festmåltid trakk kvelden ut i
den seneste sengeleggingen så langt.
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