
Til vandrere og 

rovere i arrangørkretsene: 

 

Vi vil ha med DEG på lage  

NM i speiding 2013!! 
NM i speiding neste år gjennomføres 7. – 9. juni på Skogsborg i Røyken. Ansvaret for arrangementet 

er gitt til Nedre Buskerud krets av NSF og Asker og Bærum krets av KFUK-KFUM-speiderne. Vi regner 

med 120 lag med til sammen 1000 besøkende fra hele landet. På lørdag og søndag skal vi avvikle 

over 10 konkurranser for å kåre en verdig Norgesmester. 

Vi vil gjøre dette til ”tidenes happening” og lage ett arrangement som alle omtaler som TIDENES 

KULESTE NM! Vi vil begynne på oppgavene alt nå i høst og vil legge alt til rette for en flott 

konkurranse. 

 

Vi vil også bruke arrangementet til å skape opplevelser og teambygging blant vandrere 

(ungdomsskoleelever) og rovere i våre kretser.  

 

Målet er at DU: 

- Skal få mange nye venner. 

- Skal ha en kul helg. 

- Skal bli med å lage ett rått arrangement  

For å forberede oss (og dere) og sikre at vi lager arrangementet slik DU vil ha det inviterer vi DEG til 

en helg på leirstedet alt nå i høst. 

 

Bli med på oppstartstur for planleggingen 

Det blir planleggingshelg fra 13 -14 oktober på Skogsborg (ved Sætre). Her blir det: 
- Mulighet til å være med å utforme NM-arrangementet. 
- Mye sosiale aktiviteter til langt på natt. 
- God mat. 
- Presentasjon av de ulike stabsoppgavene og mulighet til å melde seg på disse. 
- Planlegging av ”vandrerleir” og ”arbeidsleir” NM-helgen. 

Vi håper flest mulig kan bli med. Arrangementet er gratis. De 20 første som melder seg på får sove 
inne, resten sover i telt. Måltider og planleggingsøkter skjer hovedsakelig inn i hovedbygget på 
Skogsborg. 
 
Påmelding: gå inn på http://saetrespeidergruppe.net/ .  

Der ligger påmelding og mer arrangementsinfo blant menyene øverst til høyre.  

Vi starter kl. 1400 lørdag og avslutter kl. 1400 søndag. 



 Mer om NM (for de som vil lese litt mer) 

NM blir i Røyken kommune. 

Vi har leid en flott leirplass som heter 

Skogsborg. Les mer om Skogsborg her. 

http://skogsborg.org/ Plassen ligger ved 

Oslofjorden og har bl.a. egen strand. 

Det er også båthavn der så det blir mulig å 

komme til NM med båt. 

 

 

NM som møteplass 

Vi vil bruke mye energi på å gjøre NM til en topp sosial opplevelse. Nytt av året blir en speiderkro der 

speidere kan samles utover kvelden og treffe nye venner. 

I tillegg blir det en lederkro og en kiosk slik man er vant til fra NM. Lederkroen kommer til å være om 

bord i en gammel ferge, og 2 ganger stikker lederkroen ut på tokt i Oslofjorden, med museene på 

Oscarsborg som mål! 

På kveldene blir det underholdning og musikk (ikke helt slik du er vant til på NM) både fra scenen, på 

torget, i speiderkroen og på stranda! Hvem blir med på beach-party og nattbad? 

Vi vil gi de besøkende muligheten for å ta en ekstra fridag i forbindelse med NM. 

Vi åpner derfor for innrykk alt torsdag. På fredagen kan de besøkende velge 

mellom: 

- Oslotur  

- Ren badeferie 

- Hurummarka eller kyststien langs Oslofjorden  

- Tur på Oslofjorden med legendariske RS1, Norges første redningsskøyte. 

http://no.wikipedia.org/wiki/RS_%C2%ABColin_Archer%C2%BB. Colin Archer vil 

gå ut til Oscarsborg hvor de tilreisende kan besøke museene der. 

 

 

Med vennlig hilsen       

Ass. prosjektleder      Prosjektleder    

Jon Tysdahl        Georg Smedhus  

Leder Asker og Bærum Krets     Gruppeleder Sætre speidergruppe 
Norges KFUK-KFUM speidere     Norges Speiderforbund 
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