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Dato: 26 apr - 28 apr, 2019
Sted: Norges Varemesse, Lillestrøm
Målgruppe: Bevere, Småspeidere, Speidere i tropp, Rovere, Ledere
Deltageravgift: Gratis for alle med speiderskjerf!
Type: Nasjonalt arrangement

Camp Villmark er en messe for alt innen jakt, fiske og friluftsliv som arrangeres
hvert år på Norges Varemesse i Lillestrøm. Som tidligere arrangerer vi Barnas
Camp Villmark, og håper mange speidere og ikke-speidere tar turen!

Barnas Camp Villmark; en egen speiderleir med masse spennende opplevelser
for unge villmarkinger. Alle speidere som møter opp med speiderskjerf, kommer
gratis inn!

I en egen rundløype på Barnas Camp Villmark kan barna prøve å slå gnister
med tennstål, kaste livline, øve på førstehjelp, spikke og lære om pionering
sammen med speiderne. Eller hva med innendørs kanopadling? Alt dette, og
mer til, finner du på Barnas Camp Villmark.

Hva sier tidligere frivillige om å jobbe på Barnas Camp Villmark? 
 



Hou Jin Chan, 
1. Eidsvoll Speidergruppe

"Barnas Camp Villmark gir deg
muligheten til å bidra med noe stort.
Du får direkte kontakt med unge
mennesker som kanskje har samme
interesse, men som ikke har hatt
muligheten til prøve ut de forskjellige
aktivitetene tidligere. Man lærer
dessuten veldig mye og får brukt
speiderkunnskapene i praksis, både
ved å utføre oppgaven og til å ta
ansvar og passe på de som prøver
ut aktivitetene."

 

For å gjennomføre arrangementet
trenger vi hjelp av frivillige! 

Vil du bistå med rigging eller stå på
stand? Gå inn på skjemaet her for å

melde deg på.

Du kan lese mer på nettsidene til
Camp Villmark.

Joakim Foss, 
Skedsmo speidergruppe

"Jeg syns det var kjempegøy å være
med! Vi fikk vist fram speiding på en
stor messe og vise hva som er bra
med det og hjelpe andre i
speideraktiviteter. Jeg syntes det var
et kjempebra opplegg. Vil definitivt
anbefale det videre."

Morten Kolbu, 
Rælingen speidergruppe 

"Barnas Camp Villmark er en utrolig
bra arena for å vise frem at vi lar
barn lære barn. Samtidig får vi vist
fram en del aktiviteter som er i
speideren. Kanopadling, kniv og øks
er det mange som ikke har prøvd
før."

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8e3nepzci-hFzMVtPpFPeRFiJpluOAnx79pfWeQsh5SlGyg/viewform?usp=sf_link
http://www.campvillmark.no/opplev-barnas-camp-villmark/


Trinn 1
Ledertrenerpatruljen avholdt Trinn 1 på Eidsvoll Verk skole helgen 8-10.02.19.
Blant deltagerne kunne man finne ledere fra BLIA Oslo, rovere og ledere fra
Skien, Kløfta og Skedsmo, og ULRIK-patruljen fra Romerike.

I løpet av helgen ble emnekurset "Leirbålssanger og rop" gjennomgått, og
rammen for kurset var "Trygge og inkluderende møter". Deltagerne fikk prøve
seg på mange nye leker, og det faglige påfyllet vil komme godt med på
fremtidige møter. 

Evalueringene fra deltagerne var utelukkende positive, noe ledertrenerpatruljen
setter veldig pris på. 

Vi trenger alltid flere dyktige veiledere til å spre speidingens glade og
viktige budskap. Har du lyst og anledning til å utfordre deg selv i ett
morsomt, kreativt og dyktig ledertrenermiljø?

Kontakt ledertrenerne i Romerike Krets.

Alltid beredt!

mailto:a-ea@online.no?subject=Ledertrener&body=Jeg%20%C3%B8nsker%20mer%20info%20om%20%C3%A5%20bli%20ledertrener!


Regionsleiren har fått hjemmeside!

Du finner all info om leiren på www.kragenas.no
 

Temaet for leiren er 100% speiding. Det vil si 100% gøy for 100% av de som er
på leiren, inkludert lederne!

Kragenäs 2019 går av stabelen i Sverige 29. juni – lørdag 6. juli på det
etablerte leirstedet Kragenäs rett over svenskegrensa. Det går ut leirbrev
jevnlig frem mot leiren, så det er bare å følge med og glede seg! 

Påmeldingen er åpen! 
Siste sjanse for å melde på er 15. mars, så ikke nøl!

 

Ledersamling leir 14.03.19

Det blir infokveld for ledere hvor man får vite litt mer om planene rundt leiren.
Det vil komme egen mail om dette, men sett av datoen allerede nå! 

 

http://www.kragenas2019.no/
https://min.speiding.no/activities/register/for/activity/1502


Flått er ikke flott! 
 

Det er rapportert tilfeller av skogflåttencefalitt i området rundt Kragenäs.
Speiderne skal oppholde seg mye ute i skog og mark og
Folkehelseinstituttet anbefaler derfor vaksinering mot TBE.
Leirpatruljen støtter dette og ønsker at alle store og små leirdeltakere tar
vaksinen.

Ta kontakt med fastlegen, helsestasjon eller lokalt vaksinasjonskontor for mer
informasjon om vaksinene og hvordan å ta de.

Grunnvaksinasjon består av 2 doser med 1 - 3 måneders intervall. Intervallet
mellom 1. og 2. dose kan reduseres til 14 dager hvis det er behov for rask
beskyttelse.

Vi ønsker ikke at noen av deltakerne på leiren skal bli syke, så planlegg
vaksinen så tidlig som mulig. 

Viktige datoer fremover
1-3.3 Peff 2
5.3 Kretsting

14.3 Ledersamling
29-31.3 Trinn 3

26-28.4 Barnas Camp Villmark

 

Copyright © 2020 Romerike krets av Norges speiderforbund
All rights reserved.

Ønsker du ikke motta nyhetsbrev fra oss?
Gi oss beskjed på nyhetsbrev@romerikekrets.no

 

https://www.facebook.com/romerikekrets
http://www.romerikekrets.no/
mailto:nyhetsbrev@romerikekrets.no?subject=Avmelding%20fra%20nyhetsbrev


This email was sent to << Test Email Address >> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Romerike krets av NSF · pb 156 · Lillestrom, 2001 · Norway 

mailto:%3C%3C%20Test%20Email%20Address%20%3E%3E
https://romerikekrets.us13.list-manage.com/about?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=e8d5d73e60&e=[UNIQID]&c=b3d5b3ae6c
https://romerikekrets.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=e8d5d73e60&e=[UNIQID]&c=b3d5b3ae6c
https://romerikekrets.us13.list-manage.com/profile?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=e8d5d73e60&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=847610d6357da450a3f87fa20&afl=1

