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Happy Pride! 

Lørdag 22.06 gikk årets Pride-parade av stabelen. Speideren var med for andre år
på rad, denne gangen sammen med KM og KFUK-KFUM. Med i paraden var også

flere representanter fra speiderstyret, deriblant speidersjef Håvard Djupvik.

Det var smilende fjes så langt øyet kunne se, og langs gatene sto festglade
mennesker og stemte i hurrarop og viftet med flagg i alskens farger. 

Rekordsprengende 50 000 mennesker deltok i paraden i år, og spederne bidro langs
ruta med Yoggi-rop til stor fornøyelse for tilskuerne. 

Happy happy happy - pride pride pride! 
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Vi er glade for å være med i en så inkluderende forening! 

Ønsker du å se flere bilder fra årets parade kan de finnes på Blikk sine sider på
Facebook.

Årets NM er over, og 120 patruljer er slitne etter strabasene, men stolte over å
ha fått delta på et av årets største happenings. 

Patruljene som kvalifiserte fra Romerike krets i år endte på følgende
plasseringer: 

46. plass: Ulv fra Lørenskog FSK Kurland
48. plass: Alfa fra 5. Eidsvoll
95. plass: Dragene fra Nannestad 1. 
108. plass: Fenris fra Skedsmo

Topplasseringen ble som følger: 

1. plass: Ulv, Tranby speidergruppe, Nedre Buskerud.
2. plass: Elg, 1. Grimstad MSK, Aust-Agder.
3. plass: Ravn, 5. Hamar KM, Hedmark og Oppland. 

Vi gratulerer!

Mer om NM kan du lese her: www.nmispeiding.no/

https://www.facebook.com/pg/MagasinetBlikk/photos/?ref=page_internal
https://www.nmispeiding.no/




Venner i telt!

Årets bever- og småspeidersamling gikk av stabelen helgen 14-16. juni på
Nordtangen på Gran i Hadeland. 120 små og store møttes for å ha det moro
sammen, med masse spennende aktiviteter og småspeiderkonkurransen.
Mottoet for samlingen var «venner i telt», og det ble det mange av.

Vi sender en stor takk til alle ledere og foreldre som bidro for gjennomføringen,
og en spesielt stor takk til roverne «ULRIKene» som gjorde en kjempeinnsats
både for gjennomføring og humørspredning gjennom helgen.

Helgen kort oppsummert: nye venner i telt, sliten og euforisk. Dette var moro.
Og vi gleder oss allerede til neste år!

Mer om bever- og småspeidersamlingen kommer i eget nyhetsbrev.

Takk for i år

Leirstaben Siv, Eirik, Karoline og Marlene.

Peff1 / Trinn 2 / emnekurs

 
Helgen 13-15. september arrangerer Romerike krets patruljeførerkurs,
lederkurs og emnekurs på Krakosseter i Slattum. Vi kjører
alle kursene parallellt hele helgen.

Hvilke emnekurs som vil bli satt opp vil vi ha på plass om kort tid. Foreløbig har
vi fått ønske om praktisk førstehjelp til turbruk, bålmat, og sliping av kniv og
øks. Send oss gjerne beskjed dersom dere har forslag til kurs dere ønsker å se
denne helgen. 

Peff 1 og Trinn 2 kjøres hele helgen Emnekursene vil bli satt opp slik at man



Peff 1 og Trinn 2 kjøres hele helgen. Emnekursene vil bli satt opp slik at man
kan delta på så mange man ønsker såfremt tiden strekker til. Det er rom for å
være på Krakosseter hele helgen og for å delta på kun ett kurs, alt etter ønske. 

Det vil komme påmelding på minspeiding.no over sommerferien, men begynn
gjerne allerede nå å tenke på hvem dere ønsker å melde på til de forskjellige
kursene.

Hilsen ledertrenerpatruljen. 
 

KRETSHELG
 

Kretsstyret vil helgen 30.8-1.9 invitere til kresthelg på Idavollen i Søre Osen i
Hedmark for ledertrenerne og roverstyret. Invitasjon vil komme på minspeiding.no
om kort tid. 

Det vil bli satt av tid til arbeid i egen enhet og sosialt samvær. 

Vi håper så mange om mulig prioriterer oppmøte denne helgen. 

Hilsen styret. 

Viktige datoer fremover
29.06-6.7 Regionsleir Kragenäs
30.08-1.9 Kretshelg Idavollen

13.9-15.9 Kurshelg Krakosseter
 

https://www.facebook.com/romerikekrets
http://www.romerikekrets.no/
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