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Romerike krets av NSF  

 

Ser nyhetsbrevet rart ut? 

Slå på bildevisning i 

epostprogrammet ditt. 
 

 

  

   

 

Kretstingets årsmøte 

Kretstinget nærmer seg. I år er det speiderting og det skal velges tre representanter 

til speidertinget. Om speidertinget høres litt skummelt og stort ut, er både speider- og 

roverforum spennende arrangementer å prøve seg på. Her kommer speidere og 

rovere med sine meninger om noen av sakene som skal opp på speidertinget, slik at 

speiderne og roverne blir hørt. Roverforum er for aktive rovere født 1993-2002, og 

speiderforum er for deg født mellom 2002 og 2005. Det skal velges to representanter 

til hvert forum. Påmelding av gruppenes delegater og observatører til kretstinget er 
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fredag 2.mars. Les sakspapirene her! 

   

 

   

 

 

Rover kickoff 

Pizza, chill og sofakos oppsummerer kort helga. 13 rovere var på Bjørnnes gamle 

skole 9.-11. februar for å starte et år med mye bra rovering. Kake ble det også, men 

den måtte de lage selv. To lag konkurrerte i kakebaking. Resultatet det kan sees på 

instagramkontoen Romerikerover. Om du gikk glipp av denne helga så kan 

Roverstyret friste med Roverweekend senere i år. Foto: Susanna Rossow og Sara 

Emilie Johnsen  
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Peff 2 

Har du fullført Peff 1 og ønsker å 

lære mer? Eller kanskje er det litt 

kjipt å bare ha 1/3 av merket? Dette 

kan du ordne på 9.-11. mars for da 

arrangeres Peff 2 igjen. Sett av 

helga, pakk sekken og vær klar til en 

fantastisk helg. Informasjon om 

påmelding vil sendes gruppene så 

fort dette er klart.  

 

 

 

 

 

Kretsen får nytt uteliggermerke!  

Dette merket kan alle ta uavhengig 

av alderstrinn og kommer i tre 

utgaver:  gull, sølv og bronse. Er du 

 

Trinn 2 

Det er ikke bare speiderne som har 

kurs, også ledere trenger påfyll og 

ny læring. 2.-4. februar på Dal 

speidersenter var 19 deltakere, 5 

veiledere og 1 teknisk samlet for 

kurs. Kong vinter tok også turen 

innom med 16 kalde grader, noe 

som kompliserte matlaging med 

gass ute en smule. Men litt kaldt vær 

skremmer ikke speidere, og helga 

gikk som planlagt med mange leker 

og gjennomføring av speidermøte til 

slutt.  

 

 

 

 

 

Barnas camp villmark  

Arrangementet var stor suksess i fjor 

med mange barn som fikk prøve 
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den som får det første gullmerket? 

Premie vanker på de tre første som 

fullfører gullmerket.  

Merkekravene finner du her!  

 

 

 

 

 

Kretsjournalister søkes! 

Liker du på ta bilder, filme, skrive 

eller kanskje er du en kløpper på å 

lage memes? Vi setter sammen en 

liten gruppe som kan løpe rundt 

med kamera på kretsens 

arrangementer og skrive noen små 

snutter om hva som skjer. Masse 

erfaring er ikke en nødvendighet, 

her lærer vi mens vi har det gøy. Om 

du er interessert er det bare å ta 

kontakt med Tonje Otnes på 

facebook eller mail 

Tonje@romerikekrets.no    

   

 

 

 

speiding. Fikk du ikke vært der i fjor 

eller har lyst til å hjelpe til enda en 

gang? Følg med på speiding.no for 

påmeldinga åpner snart. Det blir 

aktiviteter som kanopadling, kniv, 

øks, sag, knuter og førstehjelp. Det 

trengs vandrere, rovere og ledere til 

å drive aktivitetene. I år som i fjor, 

har du på speiderskjerf kommer du 

inn på villmarksmessa 6.-8. april helt 

gratis.  

   

 

 

 

 

 

VM I spark  

Også i år har det vært speidere som 

har vært i flaggborg for VM i spark. 

1. og 3. Eidsvoll, samt  1. Lørenskog 

3 deltok i flaggborgen under 

åpningen utenfor Hurdal 10. februar. 

Foto Einar Andreas Øvreness 
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Viktige datoer fremover 

 

6. mars Kretstingets årsmøte 

9. - 11. mars Peff 2 

6. - 8. april Barnas camp villmark 
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