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ARRANGEMENTENE er delt inn etter 

arbeids grener med tydelige fargeforskjeller i 

sidetalls kolonnene. Angitte aldersgrupper er hoved-

målgrupper, dvs. at det i mange tilfeller er mulig 

å delta selv om du ikke er i denne aldersgruppen. 

Dette gjelder særlig for rover- og lederarrangementer.

PÅMELDING SKJER fortløpende via medlems-

systemet. Du kan også melde deg på via kalenderen 

på kmspeider.no, til post@kmspeider.no eller ved 

å ringe 22 99 15 50, dersom det ikke står annen 

påmeldingsinformasjon. Påmeldingen er bindende, 

og betalingsfristen er den samme som påmeldings-

fristen. Pengene betales til konto 3000.16.88487. 

Merk betalingen med navn og arrangement. Dersom 

det fortsatt er ledige plasser etter fristen, kan det 

noen ganger være mulig å få plass. Men for å være 

sikker på å få plass, bør du melde deg på tidlig. 

OPPGITTE PRISER gjelder for medlemmer i 

KFUK-KFUM-speiderne. Medlemmer av andre orga-

nisasjoner tilknyttet YMCA, YWCA, WAGGGS eller 

WOSM betaler 100 kr. ekstra. Andre betaler 420 kr. 

ekstra, tilsvarende medlemskontingent til forbundet.

FRIFONDSTØTTE
Etter krav fra Frifond vil rutiner for tildeling 

til støtteberettigede kurs/arrangementer 

bli endret i 2016. Les mer om dette på 

kmspeider.no. Frifondstøtte til reiseutgifter 

kan fortsatt søkes for alle forbundets kurs 

og arrangementer. Søknadsskjema finner du 

på kmspeider.no. Støtten skal søkes om i 

etterkant.  

ANNEN STØTTE

Skal du delta på, eller arrangere kurs er 

det flere muligheter til å søke støtte. Kurs-

arrangører kan få studiestøtte på omtrent  

kr. 80,– per time fra Norsk kristelig studieråd 

(k-stud.no). 

Det finnes også muligheter til å søke støtte fra 

andre små og store støtte ordninger, som du 

kan lese mer om på kmspeider.no.

Arrangementsplanen for 2016 
er stiftet inn i midten av katalogen.  
Den inneholder en kort oversikt over  

årets kurs og arrangementer, og fungerer 
godt som en huskeliste. Napp den ut  
og heng den opp på veggen hjemme  

eller i speiderlokalet.

FOR HVEM

INNHOLD

TID

STED

PRIS

PÅMELDING

Om arrangementene
I denne katalogen får du oversikt og informasjon om  
sentrale kurs og samlinger i regi av KFUK-KFUM-speiderne.  
Hvilke har du lyst til å delta på?
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NORDTANGEN ER KFUK-KFUM-speidernes 
nasjonale speidersenter som ligger ved idylliske 
Jarenvannet ved Gran på Hadeland. Med sine 
90 måls tomt er det et fantastisk sted egnet for 
speiderleirer, gruppeturer, kurs og ledersamlinger 
eller teambuilding.
 
DET ER LETT å komme seg til Nordtangen enten 
du kommer med bil, fly, buss eller tog. Reisetid 
fra Gardermoen er ca. 40 minutter. Kursstaben vil 
være behjelpelig med transport fra Gardermoen 
og fra Oslo sentrum. Hovedhuset har 40 senge-
plasser, og det er store, fine teltområder med 
plass til flere hundre speidere på den 90 mål 
store tomten.

NORDTANGEN LEIRSTED er en egnet plass 
for både utendørs- og innendørsaktiviteter. 
Nordtangen har også et eget kapell. I Jarenvannet 
kan du ta deg en frisk dukkert, fiske eller padle 
med leirstedets kanoer. Leirbålsplassen i vann-
kanten er et naturlig samlingssted. Om vinte-
ren er det gode skimuligheter i området rundt 
Nordtangen. 

I 2016 FEIRER VI at Nordtangen fyller 70 år! 
De siste årene er leirstedet oppgradert med ny bro 
over Gjøvikbanen, ny flytebrygge, leirbålsscene, 
nye kanoer, utvidet leirplass og tilkobling til vann 
og kloakk. KFUK-KFUM-speiderne har store 
planer for videre utvikling av Nordtangen som et 
nasjonalt speidersenter. Forbundets banevoktere 
og dugnadsgjeng hjelper også til at Nordtangen 
forblir et godt sted å være, og du kan lese mer om 
banevoktersamlingene på side 15.

NORDTANGEN LEIRSTED

LES MER OM  

NORDTANGEN PÅ  

KMSPEIDER.NO/ 

NORDTANGEN
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Nordtangenmerket kan bestilles

fra speiderbutikken.no

NORDTANGEN
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HAIKELIGAEN ER en turkonkurranse der 

laget samler poeng hver gang dere er på tur og 

haik. Poengene registreres på haikeligaen.no. 

Konkurransen er åpen for alle som vil delta, med 

egne klasser for barnehager og familier og ellers 

aldersinndelt etter arbeidsgren. Der hvor et lag 

består av deltakere med ulik alder, velger man den 

arbeidsgrenen som best stemmer med alderen til 

flertallet på laget.

PÅ NETTSIDEN vil dere se en tabell som fortel-

ler hvordan dere ligger an i forhold til andre lag. 

Her finner dere også Instagram-bilder som andre 

lag laster opp. Det er artig å konkurrere, men det 

viktigste er at alle har det fint på tur, og at dere 

får bruke det dere har lært i speideren og kanskje 

lærer noe nytt.

I 2016 er månedsoppdragene byttet ut med 

kvartalsoppdrag, hvor dere kan være med og 

konkurrere om både bonuspoeng og fine premier. 

Oppdragene blir litt mer omfattende enn tidli-

gere, men lagene får bedre tid på å planlegge, 

og kan utføre oppdraget over flere turer innenfor 

gitte tidsrom. Oppdragene er en inspirasjon til å 

komme seg ut på tur hele året, men alle turer over 

én kilometer gir poeng – så legg alle speidermøter 

utendørs!

HAIKELIGAEN 2016

 Alle!

 Lokalt.

 11. januar – 7. desember. 
Kvartalsoppdragene følger kalenderåret 
(1: januar–mars, 2: april–juni, 3: juli–
september og 4: oktober–desember).

HAIKELIGAEN

Foto: Inger Maria Sjøberg

OM DERE VIL dele turbildene deres med andre 

i Haikeligaen, kan dere gjøre det via Instagram. 

Noen oppdrag kan også kreve at dere legger ut 

bilder, så det kan lønne seg å lage en egen lag-

konto som alle kan se (åpen bruker). Det er ikke 

nødvendig med bilder av de som er med på laget, 

men for eksempel av leirplassen, eller noe dere 

har fått i oppdrag å lage. Husk å merke bildene 

med lagets navn (#lagnavn) og #haikeligaen, så 

vises bildene på haikeligaen.no. Det er enkelt å 

dele turen deres med andre på Facebook om dere 

ønsker det.

SE HAIKELIGAEN.NO for mer informasjon om 

konkurransen og om hvordan du kan melde deg 

på Haikeligaen.

HAIKELIGAMERKET kan kjøpes på speider- 

butikken.no. Når du er registrert som deltaker i 

Haikeligaen, kan du ha merket på skjorta. 
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VINTERTRÅKK arrangeres 4.–6. mars. Hvis du har vært 

med på Vintertråkk tidligere, vet du hvor kjekt det kan 

være. Er det første gang i år, har du noe å glede deg til. Ta 

med patruljen ut på tur samtidig som du samler poeng til 

Haikeligaen, og husk at overnattinger ute om vinteren gir 

deg ekstra mange poeng!

OPPLEGGET ER det samme som for Tråkk. Patruljen 

planlegger og gjennomfører sin egen haik, men opple-

velsen blir en annen. Været og vinterkulden krever mer 

av utstyret, terrenget ser annerledes ut når det er 

snødekt og det er viktig å øve på orientering. 

Veivalg er også viktig i forhold til skred, og 

man må tenke på å holde varmen for å 

unngå forfrysninger eller nedkjøling. 

DET KAN VÆRE lurt å være litt 

ekstra forberedt før en drar på tur med 

patruljen om vinteren. I Vintertråkk-

folderen som du finner på kmspeider.no 

finner du en oversikt med tips til hva det 

kan være lurt å forberede seg på. Her  

ligger alt fra forslag til mat på tur, til leker  

dere kan bruke for å holde varmen.  

VINTERTRÅKKMERKER selges på speiderbutikken.no.   

VINTER- 
TRÅKK

Foto: Eirik Svandal Bø

Foto: Kristin Lothe Eldholm

TRÅKK ER patruljens egen haik som spei-

derne selv planlegger og gjennomfører. Datoen 

for årets Tråkkhelg er 16.–18. september. 

Målet er å få så mange speidere som mulig ut 

på tur denne helgen, og at dere skal få flotte 

naturopplevelser. God planlegging er viktig 

slik at haiken blir et overkommelig prosjekt. 

Nyttige hjelpemidler er Speiderhåndboka og 

Haikeheftet som kan kjøpes i Speiderbutikken. 

Det oppfordres også til å gå Globaltråkk der 

dere samler inn penger til Globalaksjonen 

samtidig som dere er på haik. Les mer om Tråkk 

og Globaltråkk i kalenderen på kmspeider.no. 

Husk å registrere haiken på haikeligaen.no!

TRÅKK
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TRADISJONEN TRO går Eventyr utland – gutte tur 

til Kandersteg i Sveits. Kandersteg ligger flott til i de 

sveitsiske alpene, og det finnes masse aktiviteter man 

kan benytte seg av, som skiturer, kjelketurer og grotte-

vandring. Her er det mye å glede seg til!

DE HELDIGE DELTAKERNE skal få lære mer om 

internasjonal speiding, og hvilke muligheter en har 

som medlem av WOSM (World Organization of the 

Scout Movement).

EVENTYR UTLAND – GUTTETUR
 Aktive speidere som ønsker å lære mer om internasjonal speiding. Født i ’02–’00. 

 Programmet vil inneholde kursing i internasjonal speiding. Oppholdet er på Kandersteg verdensspeider-senter hvor speidere fra ulike deler av verden møtes.

 18.–23. februar.

 Kandersteg, Sveits.
 Omtrent kr 4500,– + reise.
 Utløpt. 

Foto: Ørjan Apeland

Foto: Ørjan Apeland
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 Ungdom som ønsker å lære om  organisasjonsarbeid og hvordan de kan delta i organisasjonsdemokratiet. Du trenger ikke være patruljefører eller assistent for å delta. Født i ’02–’00. 
 Aktuelle saker for aldersgruppen og for organisasjonen diskuteres og debat-teres på ulike måter. Du får inspirasjon til det lokale speiderarbeidet. Kurset inspirerer til samfunnsengasjement, både lokalt og internasjonalt.

 11.–13. mars.

 Nordtangen. 

 Kr 1200,–. Gir Frifondstøtte.
 Via kretsen innen 11. februar.  To representanter fra hver krets.

VIL DU LÆRE OM aktuelle saker for KFUK-KFUM-speiderne 

og om hvordan du kan debattere disse? Vil du finne ut hvordan 

du kan være med på å påvirke organisasjonen vår? Vil du bli 

engasjert? Bli med på Ungdomsting!

PÅ UNGDOMSTING lærer du om organisasjons-

arbeid og hvordan du kan delta i organisasjonsde-

mokratiet. De trenger ikke være patruljefører eller 

assistent for å delta.

UNGDOMSTING HAR mye likt med patrulje-

førertinget som holdes i forkant av landsting 

annethvert år, men det skal ikke sendes delegater 

fra ungdoms ting til landsting. I motsetning til 

det offisielle patruljeførertinget (som arrangeres 

samme år som landsting), kan gruppene sende 

deltagere på ungdomsting, dersom kretsen ikke 

har valgt noen på sitt kretsting.

PÅ UNGDOMSTING skal vi diskutere og 

debattere aktuelle saker for aldersgruppen og 

for organisasjonen. Helgen vil også inneholde 

inspirasjon til det lokale speiderarbeidet og 

samfunnsengasjement, lokalt og internasjonalt.

UNGDOMS- 
TING 

Foto: KFUK-KFUM-speiderne

Foto: Ørjan Apeland
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HAR DU EN DRØM om å kunne ta med patruljen din 

på vintertur? Vil du oppleve hvordan det er å våkne opp 

i en snøhule? Da er Vinter-Roland det perfekte kurset 

for deg. På dette kurset blir det lagt vekt på at du skal 

få en fin opplevelse i vinterfjellet, samtidig som du skal 

sitte igjen med ny kunnskap og inspirasjon som du kan 

bruke sammen med patruljen din på tur om vinteren. 

DET ER IKKE en forutsetning at du er patruljefører, 

og du trenger ikke forkunnskaper for å delta. Du trenger 

heller ikke å være veldig god på ski, men det bør ikke 

være din aller første skitur. Kurset gir kunnskap som 

kreves for å delta på Ekspedisjon vinter.

PÅ VINTER-ROLAND får du lære om bekledning, 

utstyr, skismøring, proviant, enkel og avansert oriente-

ring, førstehjelp i vinterfjellet og naturlig sunt fjellvett. 

Haiken er med overnatting i snøhule som dere selv 

graver dersom snøforholdene tillater det. Ellers blir 

overnattingen inne på gamle hotell Utsikten.

Påskebudskapet er en naturlig del av programmet og 

du vil kanskje få noen nye tanker om hvorfor vi feirer 

påske. Det blir også tid til leirbålskos, lek og moro 

sammen med dine nye speidervenner!

Ekspedisjon vinter 
Bli med på ekspedisjon i påsken! Ekspedisjon vinter er 
et perfekt kurs for alle som har vært på Vinter-Roland, 
eller har tilsvarende kunnskaper fra vinterfriluftsliv. 
Det er derfor ingen grunn til å sitte hjemme dersom du 
ønsker å få bruke det du lærte på Vinter-Roland i fjor 
eller året før. Dette er en flott mulighet til å få gå på 
flere dagers tur i vinterfjellet med tett oppfølging og god 
veiledning fra staben. For deg som er født i ’00–’98. 
Kurset holdes på Finse på Hardangervidda 19.–23. 
mars. Les mer om kurset på s. 14.

 For deg som vil lære mer om 

friluftsliv i vinterfjellet. Kurset 

krever ikke forkunnskaper, 

bortsett fra at dette ikke bør 

være første gang du går på ski. 

Født i ’01–’99.

 Patruljeledelse i vinterfjellet. 

Haik med overnatting i snø-

hule. Teori og praksis om  

vinterfjellet. Påskebudskapet.

 18.–23. mars.

 Utsikten i Odda.

 Kr 1900,–. Gir Frifondstøtte.

 Innen 21. februar.

VINTER-ROLAND 
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KILT
– PATRULJELEDELSE 

PÅ LEIR

HAR DU LYST til å lære mer om hvordan det er 

å være på leir? Kanskje skal du og gruppen din på 

en ny leir til sommeren, eller kanskje vil du bare 

være beredt til å kunne være en ressurs på leirer i 

årene fremover? KILT er et forberedelseskurs som 

anbefales på det varmeste.

KILT STÅR FOR kurs i leirteknikk, og er et 

grunnleggende kurs om det du trenger å vite 

før du skal ha patruljen med på leir. Du vil 

lære om leirbygging, matlaging, sosialt fel-

lesskap på leir, deltakelse og leirbål. Kurset 

passer for deg som ikke har så mye leirerfa-

ring fra før, men som har lyst til å klare 

deg mest mulig på egenhånd i 

patruljen på leir til sommeren. 

KILT ER EN TRYGG, morsom 

og sosial mini-leir hvor du får 

god veiledning fra lederne, og 

tid til å bli godt kjent med spei-

dere fra andre deler av landet. 

 For deg som forbereder deg 
til å reise på leir som patrulje-
fører eller assistent for første 
gang. Født i ’03–’00.

 Grunnleggende pionering, 
førstehjelp, matlaging på leir, 
telt- og leirliv og patrulje- 
ledelse på leir. 

 13.–16. mai.

 Nordtangen.

 Kr 1200,–. Gir Frifondstøtte.

 Innen 15. april.

Foto: Svein  
Olav Ekvik
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FLÅTT FRA MANDAL KFUK-KFUM-speidere stakk 

av med seieren i 2015, og de kan dermed kalle seg 

norgesmestere i speiding. Klarer en patrulje fra 

KFUK-KFUM-speiderne å dra hjem seieren nok en 

gang? NM i speiding er en årlig konkurranse i ulike 

speiderferdigheter. Oppgavene blir løst i patruljen 

og samarbeid er viktig. Dere får brukt kreative, prak-

tiske og teoretiske evner. All informasjon om NM, 

samt tidligere oppgaver, finner du på nmispeiding.no.

KRETSENE VELGER hvilke patruljer som får lov til 

å delta i den nasjonale finalen, og uttaket skjer gjen-

nom kretsvise konkurranser. Merk at gruppen kan få 

50 kroner i støtte for hver deltaker i kretskonkurran-

sen! Hvis patruljen kommer til NM, kan den dessu-

ten få inntil 75 prosent av reisekostnadene dekket 

etter Frifond-søknad. Hvor mange patruljer hver 

krets kan sende avhenger av hvor mange speidere 

det er i kretsen. NM i speiding arrangeres sammen 

med Norges speiderforbund.

NORGESMESTERSKAPET I 

S P E I D I N G

 Vandrerpatruljer med speider-

kunnskaper og konkurranse- 

instinkt. Født i ’06–’00. 

 Praktiske og teoretiske oppgaver 

som løses i patruljen.

 10.–12. juni.

 Røyken i Buskerud.

 Ikke fastsatt.

 Patruljene kvalifiserer seg i  

kretsene. Mer info om påmelding 

på nmispeiding.no.

Foto: CF Salicath
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NORSK ROLAND ER kanskje det mest utfor-

drende, men også det beste patruljeførerkurset 

du kan delta på. Du drar ikke på Norsk Roland 

hvis trenger et deilig avslappende leirliv, men bli 

med hvis du vil lære alt som er å lære om praktisk 

og teoretisk speiding. På Norsk Roland er pro-

grammet fullpakket. Vi kan love at du vil komme 

hjem med inspirasjon og ideer til speidermøter, 

turer og leirer. Etter å ha deltatt på Norsk Roland 

er du blitt en bedre patruljefører!

NORSK ROLAND ER et av våre mest tradisjons-

rike kurs. I 2016 blir det arrangert for 128. og 

129. gang. 

NORSK 
ROLAND

 For deg som har deltatt 
på minst ett patruljefø-
rerkurs, har minst ett 
år igjen som patruljefø-
rer, og som liker leirliv 
og praktisk speiding. Passer for  
motiverte speidere. Født i ’02–’00.

 Avansert leirbygging, leirplanlegging 
og kyndig patruljeledelse på leir. 
Avansert førstehjelp, knuter og spleis. 
Planlegging, natur og friluftsliv, kjenn-
skap til speiding i Norge og utlandet, 
patruljen på haik, programtips og mye 
mer. 

 Roland 128, 18.–25. juni. 
Roland 129, 25. juli – 1. august.

 Roland 128, Horve 2, Sandnes. 
Roland 129, Nordtangen.

 Kr 2200,–. Gir 75 % Frifondstøtte

 Roland 128, 21. mai. 
Roland 129, 27. juni.
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JOTA-JOTI
TREDJE HELGEN i oktober samles speidere rundt 

radioapparater og datamaskiner for å møte andre spei-

dere fra hele verden. Hvis gruppen ønsker å satse på 

JOTA (Jamboree on the Air), må dere huske å få kontakt 

med en radioamatør i god tid. Dette er den originale 

varianten, og utvilsomt den mest eksotiske. Ha kartet 

klart, og plott inn fra hvor i verden du får inn speider-

stemmer på radioen. 

 

JOTI (Jamboree on the Internet) er en annen variant. 

Sett opp nettverk og datamaskiner og test alt utstyret 

god tid i forveien, eller reserver datarommet på en 

skole. På internett, og spesielt over chattenettverket 

IRC, kan du få kontakt med mange flere nasjoner enn 

på radio, og du kan dessuten sende både lyd og bilde. 

Kombiner gjerne JOTA og JOTI, og lag en internasjonal 

helg ut av arrangementet.

MER INFORMASJON finnes på jotajoti.no.

 Alle speidere i alle aldrer.

 Mer enn 500 000 speidere  
fra hele verden kommuniserer 
med hverandre via amatør- 
radio eller på internett.

 14.–16. oktober.

 Lokalt.

 Ingen sentral deltakeravgift. 
Merker kan kjøpes fra 
Speiderbutikken.

 Tidligst mulig på jotajoti.no.

Foto: Lars Røraas

Foto: Lars Røraas
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ROVER-
KONGRESS
VI ØNSKER ALLE rovere velkommen til  

roverkongress 12.–14. februar i Rogaland!

ROVERKONGRESSEN ER stedet der roverne 

får si sin mening om det som rører seg i KFUK-

KFUM-speiderne, og bestemme hvem som skal 

lede roverarbeidet videre. På kongressen blir 

det diskusjoner på påvirkningstorg, interessante 

workshops, sosiale aktiviteter, festmiddag, 

gudstjeneste og mye annet spennende.

PÅ ROVERKONGRESSEN velger roverne 

sin egen rovernemnd, og gir samtidig nemnda 

klare føringer på hva de skal bruke tiden sin på 

og hvordan de skal jobbe. Det er også valg på 

representanter til valgkomité, Ungdommens 

kirkemøte og lokalkomiteer for neste roverkon-

gress, roverfemkamp og roverlandsleir. Kom på 

Roverkongressen! Si din mening og diskuter 

speidingen og roverarbeidets fremtid. 

KONGRESSEN ER også mye mer enn speider-

politikk. Det blir rikelig med tid til å møte andre 

rovere fra hele landet og til å være sosiale. Dette 

er rett og slett en av årets største roverhappe-

nings, og for ikke å gå glipp av dette bør hvert 

roverlag sende minst én delegat.

 Alle rovere. Født i ’00 –’91. 

 Fellesskap, demokrati i praksis, 
valg av nemd og arrangører av 
roverarrangementer.

 12.–14. februar.

 Frøyland/Orstad, Rogaland.

 Kr 700,–.

 Snarest!

Foto: Lars Røraas
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 For deg som har litt erfaring med  

ski og vinterfjellet fra før av, og som 

ønsker en litt utfordrende men først 

og fremst fin opplevelse i påske- 

fjellet. Født i ’00–’98.

 Opplevelseskurs med fire teltdøgn i 

vinterfjellet. Skred, proviant og over-

natting.

 19.–23. mars.

 Finse, Hardangervidda.

 Kr 1100,–. Gir Frifondstøtte.

 Innen 22. februar.

EKSPEDISJON  
VINTER
BLI MED PÅ Ekspedisjon vinter i påsken! 

Dette kurset passer for deg som har vært 

på Vinter-Roland eller som har tilsvarende 

kunnskaper fra vinterfriluftsliv. Benytt deg 

av muligheten til å komme deg på tur i vin-

terfjellet i flere dager.

I løpet av ekspedisjonen vil du blant annet 

lære å avpasse proviant, å lage måltider ute 

og å slå leir. Du vil hele tiden få tett oppføl-

ging og god veiledning fra staben.

Etter kurset vil du være bedre rustet til å ta 

med patruljen på overnattingstur vinterstid.

Foto: H
arald U

ndheim
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BANEVOKTING ER vennskap, moro, mat og 

dugnad hånd i hånd. Banevokterne bidrar til at 

Nordtangen speidersenter forblir et godt sted å 

være. To helger i året samles vi og tar på oss ett 

eller flere prosjekter. Til nå har vi blant annet byg-

get flytebrygge, brannvegg og en scene, oppgradert 

leirbålsplassen, malt soverom og gjort diverse 

andre utbedringer. I tillegg til prosjektene legger 

vi opp til morsomme aktiviteter. Vi har blant annet 

vært innom skattejakt, flytende leirbål og sumobry-

ting. Og mer moro skal det bli. Vi fortsetter med 

spennende aktiviteter også i år.

Vi håper du har lyst til å være med på moroa! De 

som blir med får et flott banevoktermerke!

NYTT KURSTILBUD FOR ROVERE!

PATRULJEFØRER- 
VEILEDERKURS
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BANEVOKTER- 
SAMLING 

NORDTANGEN

Lær mer om hvordan du kan bli en 
god veileder på patruljeførerkurs. 
Kurset holdes på Nordtangen 
7.–9. oktober. Les mer i  
kalenderen på kmspeider.no.

 Rovere og spreke ledere som vil  kombinere aktivitet, avkobling og  lek i én og samme helg. 
 Sosiale stunder samt morsomme,  nyttige og kreative aktiviteter.

 5.– 8. mai. 
9.–11. september.

 Nordtangen.

 Gratis!

 Innen 3. mai og 8. september.

PANTONE 
398

C 7
M 0
Y 100
K 28

R 181
G 170
B 0

Stoff: 
Tråd: #212 

PANTONE 
5767

C 15
M 0
Y 68
K 39

R 143
G 143
B 51

Stoff: 
Tråd: #288 

PANTONE 
689

R 142
G 39
B 99

C 7
M 77
Y 0
K 34

Stoff: 
Tråd: #135 

PANTONE 
1375

R 232
G 145
B 0

C 0
M 40
Y 90
K 0

Stoff: #951  
Tråd: #533 
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ROVERFEMKAMP ER action, konkurranse og  

en sosial sammenkomst med tradisjoner. Det 

konkurreres i tremannslag, og det er ingen øvre 

aldersgrense.

ROVERFEMKAMP ER satt sammen av fem opp-

gaver. Den teoretiske oppgaven setter deltakernes 

kunnskaper på prøve innenfor natur og miljø, 

woodcraft og samtidsspørsmål som politikk, kultur, 

sport og nyheter. Den valgfrie oppgaven varierer 

fra år til år, men er alltid en praktisk oppgave om 

enten pionering, førstehjelp, samfunnsengasje-

ment, friluftsliv eller ledelse. I den hemmelige 

oppgaven er det de praktiske og kreative evnene 

som testes. Orienteringsoppgaven er todelt og fore-

går både om natten og dagen. Hinderløypa byr på 

reinspikka action.

ARRANGØR OG STED bestemmes på 

Roverkongressen.

ROVERTREFF: Samtidig som roverfemkampen 

arrangeres det også et rovertreff. Deltakerne på 

rover treffet kan bruke mer tid rundt bålet, være 

heiagjeng eller delta i kun noen av øvelsene i 

femkampen. 

ROVER -
FEMKAMP

 Rovere med konkurranseinstinkt.  

Født i ’00–’91.

 Konkurranse for rovere. Hinderløype, 

hemmelig oppgave, orientering, teori  

og valgfri oppgave.

 23.–25. september.

 Se kmspeider.no.

 Kr 370,– per person. 

 Innen 26. august.

Foto: Arild Johannessen

Foto: Dave Bird



ARRANGEMENTSKATALOG // 2016 // 17

R
O

V
E

R
E

 –
 IN

T
E

R
N

A
S

JO
N

A
LT

 Rovere over 16 og under 23 år.
 Haik og kulturopplevelser i  

utlandet.

 3.–14. august.

 Frankrike.

 Kr 6 200,–.

 Påmeldingfrist er utløpt.

ROVERWAY

EXPLORER BELT er en ekspedisjon til et annet land i 

Europa. Ekspedisjonen består av en haik på totalt 200 

kilometer i ti dager og i tillegg blir det kulturelle opp-

levelser noen dager etter haiken. Haiken gjennomføres 

i et ukjent område av lag på to-tre rovere. Dersom både 

haiken og forhåndsoppgavene blir godkjent i henhold til 

reglementet, får deltakeren Explorer-beltet.

ROVERWAY ER ikke bare en vanlig leir, men 

en todelt opplevelse: I den første delen av 

arrangementet kan deltakerne velge blant en 

rekke ruter (paths). Alle rutene er forskjel-

lige og vil ha temaer som for eksempel miljø, 

kultur, samfunn, haik og storbyliv. Felles for 

alle er at du får oppleve dem sammen med en 

mindre internasjonal tropp. 

PÅ DEN ANDRE og siste delen av arrange-

mentet samles alle deltakerne på et felles 

leirområde på speidersenteret Jambville 

nordvest for Paris.

 Rovere over 16 år.

 Haik og internasjonale  
opplevelser.

 27. juni –15. juli.

 Italia.

 Kr 15 000,–.

 Påmeldingsfrist er utløpt.

EXPLORER   
BELT

Foto: D
ave B

ird

Foto: Anders Myhr Nielsen
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NEDTELLINGEN TIL 15th World Scout 

Moot Island har startet. Her hjemme har 

vi roverlandsleir. I Europa har vi Roverway. 

Fram til den dagen noen inviterer til 

intergalaktisk roverstevne, vil World Scout 

Moot ganske enkelt være det største du 

kan delta på som rover.

ISLAND ER ET sagaland som kjenneteg-

nes av magisk natur med et rikt dyreliv, 

undersjøiske vulkaner og varme kilder. 

I 2009 ble det arrangert Roverway på 

Island. Det ble en knallsuksess! Island 

bygger videre på de gode erfaringene når 

de nå arrangerer World Scout Moot. Har 

du lyst til å oppleve det beste Island har 

å by på? Gjør deg klar for opplevelser du 

aldri vil glemme.

World Scout Moot Iceland 2017 er den 

15. leiren i rekken av roververdenslei-

rer. Deltakere kommer fra hele verden 

(omkring 80) ulike land.

DU FINNER MER informa-

sjon på arrangementets nettside 

worldscoutmoot.is/en. Følg med 

i kalenderen på kmspeider.no for 

informasjon om påmelding.

WORLD SCOUT MOOT 2017 
 Rovere født mellom 2. august 1991 – 25. juli 1999. De som er født før 1.  august 1991 kan være med som IST.
 Kulturopplevelser i utlandet.
 25. juli – 2. august 2017.
 Island.

 Merk! Påmelding høsten 2016.

WORLD  
SCOUT MOOT 
2017
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Foto: Henrik Vagle Dalsgaard
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DAGSKURS  
– FØRSTEHJELP NGF+DHLR

Ta to anerkjente kurs i løpet av en dag. Det ene 

kurset er Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF) som 

er utviklet av Norsk Førstehjelpsråd. Kurset tar 

for seg basal hjerte- og lungeredning, hjerneslag, 

hjerteinfarkt, primær og sekundærundersøkelse, 

bevisstløse pasienter, små og store blødninger, 

brannskader, skadestedsledelse og vurdering av 

skadeomfang. Det andre kurset (DHLR) er utviklet 

av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og omhandler 

hjerte-lungeredning og defibrillering utført med 

halvautomatisk defibrillator (hjertestarter). Dette 

kan være nyttig ikke bare i din rolle som leder i 

speideren, men også i jobben og privat. 

DAGSKURS  
– FØRSTEHJELP SPEIDER

Dette er kurset for deg som innser at i det 

virkelige liv er det få pulsåreblødninger og 

spjelking av bein. Det er derimot mer diffuse 

vondter, uklare symptomer og mange medika-

menter. Dette er et intensivt kurs hvor temaene 

er historier fra virkeligheten, primær- og sekun-

dærundersøkelse, sykdomslære, hjertelidelser, 

forgiftninger, medisinhåndtering, nedkjøling  

og overoppheting. Du vil jobbe med tenkte  

tilfeller sammen med de andre deltakerne. 

DAGSKURS L
E
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E

 Ledere.

 Kurset gir sertifisering i Norsk 
grunnkurs førstehjelp og DHLR.

 13. februar, kl. 10–18. 

 Gardermoen.

 Kr 1200,– (kurshefter er inkludert). 
Gir Frifondstøtte.

 Snarest!

 Ledere.

 Primær og sekundærundersøkelse, 
sykdomslære, hjertelidelser, forgift-
ninger, medisinhåndtering, nedkjø-
ling og overoppheting.

 30. april, kl. 10–18. 

 Gardermoen.

 Kr 1100,–. Gir Frifondstøtte.

 Innen 11. april.

Dagskursene har vært populære, så det anbefales å melde seg 
på så raskt som mulig. Begge kursene ledes av erfarne kurs- 
holdere som også er speidere. På dagskurs må du melde deg 
på før fristen utløper og halve kursavgiften må betales dersom 
du melder deg av igjen etter fristens utløp. Dersom du melder 
avbud dagen før eller på selve kursdagen, må kursavgiften be- 
tales uansett grunn. Vi legger opp til at deltakerne kommer seg 
til og fra kurset på samme dag. Hotellopphold blir ikke dekket. 

Foto: Torbjørn Søndenå
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TURLEDELSE VINTER tar for seg prinsipper 

for turledelse i praksis, og målet er at du etter 

kurset skal være en bedre og sikrere turleder i 

vinterfjellet. Kurset passer for alle ledere enten 

du har mye og eller lite erfaring, siden du selv får 

sette tre personlige læringsmål som instruktø-

rene vil hjelpe deg med å oppnå. 

KURSET TAR FOR SEG orientering dag og 

natt, sikre veivalg, gode rutiner, risikomomenter, 

snøskred, etablering av leirområde og overnat-

tingsformer i snø. Vi vil ha speidergudstjeneste 

i Guds frie natur. Du vil få utdelt sjekklister for 

planlegging, og få en bedre forståelse for orien-

tering, våkne veivalg og menneskelige faktorer 

som forårsaker dårlige vurderinger og uønskede 

hendelser. Du må regne med å bruke omtrent ti 

timer før kurset til forberedelser og omtrent fem 

timer etter kurset til etterarbeid. Alle deltakere 

vil få en liste med praktiske tips til vinterfrilufts-

livet. Forbered deg på mye moro! 

TURLEDELSE 
VINTER

Foto: H
arald U

ndheim

Foto: Audun Melvær

 Ledere som har vært i vinterfjellet 

før, men som ønsker å lære noe 

nytt.

 Turledelse, orientering, sikre  

veivalg, gode rutiner, snøskred, 

overnattingsformer i snø.  

 24.–28. mars.

 Finse, Hardangervidda.

 Kr 1200,–. Gir Frifondstøtte.

 Innen 29. februar (begrenset  

antall plasser!). 
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tørgruppe som kan holde kurs for speiderledere 

rundt om i landet, og sertifisere dem i henhold 

til våttkortstigen til Norges Padleforbund. 

Det forutsettes at du har kunnskap og erfa-

ring som omtrent tilsvarer våttkortkursene 

«Introduksjonskurs kano», «Grunnkurs kano» 

og «Sikkerhetskurs kano». Turledelse kano 

er våttkortkursene «Teknikkurs kano» og 

«Aktivitetslederkurs kano» slått sammen til 

ett kurs, og har en tydelig speiderramme. Det 

forventes at du tar «Videregåendekurs kano» og 

«Veileder kano» i løpet av 2016 og 2017. Dersom 

du forplikter deg til å være instruktør, vil du få 

dekket deler av kursene. Etter at du har tatt det 

siste kurset vil du holde kurs for speiderledere og 

ha myndighet til å sertifisere dem. Målet er at vi 

skal lage gode og trygge mestringsopplevelser for 

speiderne våre! 

Send en kortfattet søknad på e-post til  

post@kmspeider.no merket «Turledelse kano» 

så raskt som mulig. Nevn kort hvilke kanoturer 

du har vært på og om du har ledet noen på disse 

turene. Har du spørsmål kan du stille dem til  

tor@kmspeider.no. Kvinner oppfordres spesielt 

til å søke! 

 Ledere som ønsker å bli kurs- 
instruktører.

 Tilsvarer padleforbundets teknikkurs og 
aktivitetslederkurs hvor deltakerene får 
en grundig gjennomgang av tekniske 
ferdigheter, ni grunntak og fem kombi-
nasjonstak, samt tekniske momenter 
som for eksempel synfaring og forma- 
sjoner. Deltakerene lærer å lære bort 
padleteknikker, samt å lede grupper  
på vannet. 

 5.– 8. mai. 

 Mangenvassdraget, Østfold. 

 Se kalenderen på kmspeider.no for mer 
informasjon. De som skriver under på 
en utviklingsplan vil få dekket deler av 
kurset.

 Det er fortløpende opptak og siste frist 
for søknad er 4. april.

TURLEDELSE 

KANO
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Foto: Lars  
Røraas

 Voksne ledere som regner seg som 
erfarne innen friluftsliv, men som øn-
sker seg nye opplevelser, utfordringer 
og ferdigheter. Du må være 18 år eller 
eldre for å være med.

 Sporing, bygging av primitive skjul, 
dyrekjennskap, naturkjennskap, avan-
sert båltenning, primitiv matlaging, 
observasjon og mye mer. 

 15.–18. september. 

 Vestfold. 

 Kr 800,–. Gir Frifondstøtte. 

 Innen 1. september.

PÅ BAR BAKKE
DETTE ER ET KURS for erfarne friluftslivutø-

vere som ønsker å sette sin kunnskap på prøve, 

lære nye metoder og teknikker, og oppleve nye 

måter å lære på. Det er det perfekte kurs for deg 

som er en erfaren speiderleder, men ønsker inspi-

rasjon og nye perspektiv! Det vil være sterkt fokus 

på primitive ferdigheter, å greie seg med lite og 

å leve i en form for balanse med omgivelsene. 

Målet er at den enkelte deltaker skal oppleve 

mestring og undring i møte med skaperverket. 

Kurset er utviklet over lang tid og er grundig 

bygget opp. Det holdes av en meget erfaren og 

dedikert stab.

DET STILLES IKKE spesielle krav til deltaker-

nes fysiske form, men du må være forberedt på 

at det blir mye å gjøre, og at det er uforutsigbart 

med tanke på bl.a. mattilgang. 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.

I UTGANGSPUNKTET kan du la det meste 

utstyr ligge igjen hjemme. Les mer om dette i 

kalenderen på kmspeider.no. 

VED PÅMELDING ber vi deg om å skrive en liten 

tekst om deg selv. Den skal si noe om hvorfor du 

ønsker å være med på kurset, hvilken bakgrunn og 

erfaring du har, både i speideren og innenfor fri-

luftsliv generelt, og hva du ønsker å få ut av kur-

set. Teksten sendes til post@kmspeider.no. Det er 

begrenset antall deltakere på kurset, og det vil tas 

hensyn til blant annet alder, kjønn og erfaring ved 

utvelgelsen av kursdeltakere. Søknadsfristen er 1. 

september. Det er kun åtte plasser på kurset.
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Foto: Lars  
Røraas

Global Week er KFUK-KFUM  
Globals sommerleir!

 Alle mellom 16 og 25 år.

 Workshops, sol, bading, 

seminarer, kristent felles-

skap, rettferdighet, dialog, 

vennskap, tro, politisk  

påvirkning.

 24.–28. juni.

 Kalvøya, Bærum.

 Innen 30. april.

NORGES KFUK-KFUM har etter mange gode år 

på Gjøvik valgt å flytte TT, organisasjonens store 

sommerfestival for ungdom, til Kalvøya i Bærum. 

Festivalen har også fått nytt navn – Spekter. 

SPEKTER ER EN festival der vi har tatt det beste 

fra TT og blander det sammen med enda mer festi-

valstemning. Vi ønsker at Spekter skal bli en tverr-

kirkelig møteplass med enda større muligheter enn 

på Gjøvik. Spekter ønsker å nå en bredere mål-

gruppe og vil derfor lage innhold til både konfir-

manter, ungdommer og unge voksne. Gjør deg klar 

for konserter, festivalstemning, idrettsaktiviteter 

og turneringer, workshops, sol, bading, friluftsliv, 

seminarer, kristent felleskap, rettferdighet, dialog, 

vennskap, tro, kveldsmesse og mye mer. 

SPEKTER SKAL ha fokus på kultur gjennom 

musikk, dans, drama, idrett og generell ungdoms-

kultur. I tillegg skal festivalen være en åpen 

kristen arena som gir rom for hele mennesket i et 

tverrkirkelig og mangfoldig fellesskap. Spekter vil 

også motivere til samfunnsengasjement og utfor-

dre til handling for omverdenen.

SPEKTER ER en festival der deltakerne selv får 

velge hva de ønsker å delta på. Du skal få være deg 

selv, gjøre det du selv liker, og finne din egen plass 

i felleskapet. Følg med på spekterfestival.no for 

mer info.

Global Week

SPEKTER

 Alle mellom 13 og 30 år.

 Konserter, show, festivalstemning, 
idrettsaktiviteter, friluftsliv, work-
shops, sol, bading, seminarer, 
kristent felleskap, rettferdighet, 
dialog, vennskap, tro, kvelds- 
messe.

 24.–28. juni.

 Kalvøya, Bærum kommune.

 Billettsalget starter 1. februar. 
Tidligfrist er 8. april. 

ER DU INTERESSERT i globale spørsmål og vil lære mer 

om hvilken rolle du kan spille i arbeidet for en mer rettferdig 

verden? Fra 24.–28. juni møtes ungdommer fra omtrent 

15 land i Europa, Asia og Afrika for å lære mer om politisk 

påvirkning, ha seminarer, utveksle erfaringer og ikke minst 

få nye venner fra hele verden. Årets tema er etisk handel. 

Global Week finner sted i forbindelse med Spekter på 

Kalvøya og er for deltakere i alderen 16–25 år.  Har du noen 

spørsmål send e-post til mathilde.thue@peacemakers.no. 

Sammen skaper vi global rettferdighet og fred!
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LEGENDEN OM ST. GEORG brukes som  

et symbol for det godes seier over det onde.  

I speidersammenheng brukes St. Georgsdagen 

til å sette fokus på det kristne verdigrunnlaget 

i speideren. St. Georgsdagen feires av speidere 

over hele verden. 

 

ST. GEORGSDAGEN er 23. april, men feiringen 

kan også legges til nærmeste helg, gjerne som en 

speidergudstjeneste på søndagen. Se forslag til 

markering og opplegg for speidergudstjeneste på 

kmspeider.no.

TENKEDAGEN feires hvert år den 22. februar. Dagen 
markerer at speiding er en verdensomspennende beve-
gelse. Hvert år fram mot tenkedagen sender tusenvis av 
speidere fra hele verden postkort til hverandre. For å være 
med på dette kan du registrere deg på mythinkingday.com. 

I 2016 ER FOKUSET for tenkedagen «Connect». Vi blir 

invitert med til å tenke over og utforske tanker og relasjoner 

som vi har til oss selv, til andre, til WAGGGS og til verden!

TENKEDAGSHEFTET med mange konkrete aktivitetsforslag finner du på 

worldthinkingday.org. Tenkedagsmerkene kjøper du fra WAGGGS sin nett-

butikk. Velg de merkene som er spesiallaget for å passe til både gutter og 

jenter.

TENKEDAGEN

ST. GEORGS- 
DAGEN 



ARRANGEMENTSKATALOG // 2016 // 25

Den internasjonale 

BØNNEUKEN
SIDEN 1875 har KFUK og KFUM over 

hele verden hvert år samarbeidet om bøn-

neuken (Week of prayer). Den gir rom for 

lokale enheter til å komme sammen for å 

sette arbeidet i en kristen sammenheng, få 

veiledning og inspirasjon fra Jesus, og for å 

be sammen. Mer informasjon og materiell 

kommer på forbundets nettsider i forkant av 

bønneuken.

 Patrulje og/eller tropp. Kan  
gjennomføres av både yngre  
og eldre.

 Sang, lek, mat, postkort og  
tema fra et land i Europa.

 12. november. 

 Gjennomføres lokalt.

 Ingen påmelding. Gratis.

ESG-DAGEN arrangeres hvert år i november, og er et 

ferdiglaget patruljemøte som gjennomføres av speider-

patruljer over hele Europa. Det er et nytt land som lager 

programmet hvert år. Normalt følger det noenlunde 

samme oppbygning. Først skal patruljen 

lære en ny lek, de skal lage en matrett, 

synge en sang og til slutt sende et post-

kort tilbake til den som har forberedt 

programmet. Dermed er ESG-dagen 

også et europamesterskap. Det landet 

som sender flest postkort vinner. 

 Grupper og speidere i alle aldrer.

 Bønn og ettertanke.

 13.–20. november.

 Lokalt.

ESG-dagen
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AKSJONSINFORMASJON: 
• Det er opp til gruppen selv å velge når 

dere ønsker å arrangere aksjonen, men 

det bør være minst to uker før eller etter 

TV-aksjonen. Adventstiden kan være en fin 

tid å sette fokus på internasjonal solidaritet.  

• Alle speiderne kan delta på samme aksjon, 

og lederne kan samarbeide om når og hvor-

dan dere ønsker å gjennomføre aksjonen i 

deres gruppe.

• Samarbeid gjerne med din nærmeste 

KFUK-KFUM-gruppe. De har spesielt fokus 

på Globalaksjonen under den internasjonale 

bønneuken i november. 

• Alle aksjonsformer er mulige og speiderne 

som ønsker å gå utkledd som julebukker 

eller arrangere globalløp, må gjerne gjøre 

det.

GLOBALAKSJONEN 2016–2017

 Alle speidere i alle aldrer. Norges 
KFUK-KFUM deltar også på 
Globalaksjonen. Samarbeid gjerne  
lokalt. 

 15. september 2016 – 1. februar 
2017.

 I gruppene rundt om i landet.

 Gratis å delta. Materiell sendes i  
posten i august og vil også finnes på 
kmspeider.no.  

 Gruppen trenger ikke å melde seg på. 
Trenger dere mer materiell til aksjonen, 
ta kontakt på post@kmspeider.no, eller 
på telefon 22 99 15 50.

GLOBALAKSJONEN 2016–2017 har fokus på  

økonomisk rettferdighet og etisk handel. Økonomisk 

rettferdighet handler om at ingen mennesker skal leve i 

fattigdom. KFUK-KFUM Global jobber blant annet for at 

folk skal få en rettferdig pris for det de produserer. Mer 

informasjon om årets aksjon kommer i løpet av våren.

En speider er hjelpsom 
og hensynsfull. Gjennom 
Globalaksjonen får spei-
derne mulighet til å gjøre 
noe for å hjelpe folk i deler 
av verden hvor de ikke har 
de samme mulighetene 
som vi har i Norge.

GLOBALAKSJONEN

Foto: Lars Røraas



ARRANGEMENTSKATALOG // 2016 // 27

O
R

G
A

N
IS

A
S

JO
N

KRETSFORUM 
KRETSFORUM ER en viktig samling for KFUK-KFUM-

speiderne og for den enkelte kretskontakt. Kretsforum 

og gruppelederkonferansen er de sentrale møteplassene 

mellom landsstyret og kretsene i perioden mellom lands-

ting. Der drøftes saker av strategisk karakter, oppfølging 

av landstingssaker, og andre aktuelle saker av stor betyd-

ning. Disse samlingene gir også en unik mulighet til å bli 

kjent og å pleie bekjentskaper på tvers av kretsene. 

KRETSFORUM HOLDES på Hadeland hotell på 

Gran. Hver krets stiller normalt med kretsleder og 

visekretsleder. 

 Kretskontakter.

 21.–23. oktober.

 Hotell Hadeland på Gran.

 Innen 23. september.

Foto: Ragnhild Erevik Fosse



Mer informasjon  
om lokale, regionale, 
nasjonale og inter- 

nasjonale arrangementer 
finner du i kalenderen på 

kmspeider.no.

Foto: Harald Undheim


