
 

Kretstikka #4 - 2017 

Romerike krets av NSF  

 

Ser nyhetsbrevet rart ut? 

Slå på bildevisning i 

epostprogrammet ditt. 
 

 

  

   

 

Nesten 1000 barn besøkte Barnas Camp Villmark! 

  

Barnas Camp Villmark ga cirka 1000 barn et inntrykk av hvordan det er å være 

speider. På 425 kvadratmeter hadde vi bygget en minileir med mange populære 

aktiviteter. Med kano, førstehjelp, tennstål, livline, spikking, knuter, kanopadling, 

saging, hugging og mye mer, ble det mye moro! Til sammen deltok besøkende på 

6000 aktivitetsøkter, et imponerende tall! 

  

TV2 var på plass og filmet på fredag morgen (se innslaget her). Romerikes Blad og 

andre medier var også på plass i løpet av helgen. Det var kø forbi området vårt, så 

de fleste av messens nesten 19.000 besøkende så oss! 

  

Hvor mange timer frivillig arbeid som har gått med i forkant og under helgen vet vi 
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ikke, men det var mange! Det har vært mange speidere, rovere og ledere med fra 

flere kretser. 

  

Vi har allerede fått ett nytt medlem i vår speidergruppe, og ser pågang via nettsiden. 

Speider’n og Romerike krets har helt klart markert seg! 

På ett tidspunkt et par uker før messen fikk jeg spørsmål om alt var i rute og om vi 

hadde kontroll. Jeg svarte at «vi er der vi skal være», og at dette kom til å gå bra. De 

som spurte ble ikke nevneverdig beroliget av svaret mitt... 

I ettertid ser de at vi hadde rett, vi speidere får det til! Tusen, tusen takk for innsatsen 

alle sammen! Uten deres enestående stå-på vilje og humør ville ikke dette blitt den 

ubetingede suksessen det ble! Det var mye arbeid, lange dager og stor pågang - 

men dere stod på! Varemessen er imponert og vil gjerne ha oss tilbake neste år 

også. En undersøkelse blant de som besøkte oss viste at de også var imponert og 

veldig fornøyd med det de opplevde. Personlig syntes jeg arrangementet ble en 

skikkelig opptur etter mye arbeid i forkant av prosjektgruppen, og grunnlaget for 

neste års Barnas Camp Villmark er lagt. 

 

Se bilde fra campen her! 

  

Fredrik Rossow 

Fornøyd prosjektleder 

   

 

   

 

Velkommen til en helt vill leirsamling for rovere og ledere tirsdag 9. mai kl. 

1900 på kretskontoret.  

Her vil det bli informasjon fra både los og helt vilt-komiteen, samtidig som gruppene 

kan komme med innspill på blant annet markedsdagen. Det er viktig at alle grupper 
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som skal på leir møter denne dagen.  

Husk å ta med roverne! Les hele invitasjonen her!  

 

 

 

På hjul gjennom Nordmarka! 

NSF har mottatt en henvendelse fra CP-foreningen om at de trenger teknisk hjelp 

med å arrangere et arrangement for sine medlemmer som har lette utfordringer med 

bevegelsesapparatet.  

De ønsker speidere/rovere/ledere som kan «bistå med transport/rigge leir osv. samt 

leie av div. utstyr.».  

Sted og tidspunkt kan avtales med eventuelle bidragsytere. 

Dette er en fin mulighet til å gjøre en innsats i samfunnet og samtidig hjelpe 

speiderne å få et litt annet perspektiv på livets utfordringer. 

Er dette noe for deg eller din gruppe? Les mer her!  

 

 

 

Mange ledere og rovere skal være med på NM i speiding og\eller Nord 2017 i 

sommer. Husk å sjekke at din politiattest er gyldig. Les mer her!  
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17. - 19. mars arrangerte 

roverombudet rover- og 

vandrerweekend på Krakos 

Nesten 50 speidere deltok, og i kjent 

roverstil ble det en rolig helg med 

mye spill og lek. Roverlaget Amøbe, 

fra Nes-Årnes, har skrevet litt om 

helgen. Les deres "logg" her! 

   

 

 

 

 

 

Er din gruppe grasrotmottaker? 

Grasrotandelen ble lansert 1. mars 

2009. Grasrotandelen er en ordning 

som gjør det mulig for spillere hos 

Norsk Tipping å gi 5 prosent av 

spillinnsatsen direkte til et lag eller 

en forening. Grasrotandelen gjelder 

for alle spillene til Norsk Tipping, 

bortsett fra fysiske Flax-lodd og 

Belago. For spillene Multix og 

 

Årets kretskonkurranse og 

småspeidersamling nærmer 

seg. Det er påmeldt 24 patruljer og 8 

kull, totalt vil vi bli ca. 230 speidere 

og ledere tilstede i helgen. Her kan 

du laste ned sist info før helgen. 

 

   

 

 

 

 

 

Styret vil ha dine 

innspill 

 

Hva slags tema kunne du tenke deg 

å ha på rover- og ledersamlingen 
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Instaspill er Grasrotandelen 10 % av 

spillinnsatsen etter fradrag for 

gevinster. Les mer om 

støtteorninger her!  

 

 

 

fremover? Hva med fotokurs? Eller 

kanskje du vil vite mer om hvordan 

man skal håndtere vanskelige barn? 

Kretsstyret er på jakt etter innspill på 

hva som skal til for at du kommer på 

samlingen. Send dine innspill til 

kontoret@romerikekrets.no  

 

   

 

Viktige datoer fremover 

25. april Trinn 1 - modul 1 

28. -30. april Kretskonkurranse 

29. - 30. april Småspeidersamling 

2. mai Trinn 1 - modul 3 

9. mai Leirsamling 

Roversuprisen 26. mai er utsatt! 
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Ønsker du ikke motta nyhetsbrev fra oss? 

Gi oss beskjed på nyhetsbrev@romerikekrets.no 
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