
 

Kretstikka #3 - 2016 

Romerike krets av NSF  

 

Ser nyhetsbrevet rart ut? 

Slå på bildevisning i 

epostprogrammet ditt. 
 

 

  

   

 

 
 

 

Sommerferien nærmer seg raskt, og flere begynner kanskje å bli klare for 

sommerens ferier og leire. 

Vi har nå valgt å sende nyhetsbrevet ut til alle medlemmene i kretsen som står 

registrert med e-post adresse. Trykk på linken nederst hvis dere ikke ønsker å 

motta dette senere. 

Kretsstyret ønsker alle en riktig god sommer! 

 

 
 

 

 
 

 

 

Skogvokterne og driftsstyret på Tredalen inviteterer til dugnasleir for alle 

rovere (og de som går ut av 10. klasse til sommeren) 16-23 Juli i år på 

Tredalen! 

Les mer her 

 
 

http://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=47d95fba2f&e=9299f1dbc9
http://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=2f08e9d0dc&e=9299f1dbc9


 

Urban haik 

Som en del av kretsens strategi for vekst har vi et ønske om å få til lokale 

arrangementer over hele kretsen, og det samme helg. Dette har vi valgt å kalle 

"Urban haik". Vi har til dette prosjektet fått 50 000 kr av forbundets strategiske 

midder. Disse ønsker vi å gi videre til gruppene som vil lage sitt eget lokale 

arrangement. Det kan være alt fra et dagsarrangement i gågata til en minileir i 

sentrum hele helga. 

Helgen som er valgt er 26. -28. august. Søknadsskjema og mer info vil bli lagt 

ut på kretsens hjemmeside og sendt på e-post ut til gruppene i løpet av kort tid. 

 

  

 

 
 

   

 

 
    

 

60˚ Nord 

16. - 18. september arrangerer 

Glomdalen krets 60˚ Nord på 

Kongsvinger. Gruppene på 

Romerike er innvitert. Sett av helga, 

mer info kommer. 

 

 

 
 

 

 

10. mai ble det arrangert 

bilrebusløp for ledere og rovere.  

6 biler sto ved startstreken 

startskuddet gikk kl 19:00. Dette var 

startet på to hektiske timer. 30 

rebuser ble fortløpende lagt ut på 

Instagram og lagene måtte løse 

disse for å inne frem til stedet hvor 

det skulle tas bilde av. Underveis ble 

det også gikk bonuspoeng som ble 

annonsert via Twitter.  

http://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=67e6f27b67&e=9299f1dbc9


 

Roverpainball 

Helgen 27. - 29. mai ble det 

arrangert paintball for rovere. 

Denne helgen var fylt med fart, 

spenning, maling og ikke minst 

blåmerker. 

Det var en kjempe fin helg hvor 10 

rovere var samlet på en gård i 

Nittedal. 

   

 

 

 
 

 

Det var til slutt mixlaget bestående 

av Kretsleder Kolbu, Sigurd og Aylin 

som trakk det lengste strået og gikk 

av med seieren. Gratulerer! 

 

 

 
 

 

 

Lørenskog FSK - Patruljehaik til 

Ramstadsjøen 

Patruljen på 6 fra FSK var på haik 

alene, uten voksne, for første gang. 

Karoline Prøis Kagnes har skrevet 

en logg om sine opplevelser på 

turen. 

Les hele loggen her!  

 

 

 
 

 

 

Besøk fra Hordaland krins 

Tirsdag sist uke hadde kretsstyret 

http://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=9ec0e6ff5e&e=9299f1dbc9


 

 

Gruppebesøk hos Hemnes 

Sist mandag var Morten og Odd-

Arne på gruppebesøk hos Hemnes 

speidergruppe. Her fikk de høre om 

hvordan gruppen jobber og se et 

speidermøte i praksis. De fikk også 

se hvordan Hemnes arbeider med å 

få sine rovere over i lederrollen. Det 

var et hyggelig besøk i sommersolen 

på Halsnes.  

 

 

 

besøk av Endre Helland og Gunnar 

Skjæveland fra Hordaland krins. De 

fortalte om hvordan de jobber for å 

få til den gode veksten de har i sin 

krets, Det var et nyttig møte og 

styret fikk mange innspill å ta med 

seg videre i strategi arbeidet.  

 

 

 
 

 

Helgekurset i jungel som skulle gå 

av stabelen sist helg ble dessverre 

avlyst pga få deltakere.  

   

  

 

Har du noen saker dere vil fortelle andre om, noen bilder dere vil dele, turforslag andre også kan ha nytte 

e.l.? Sendt det til nyhetsbrev@romerikekrets.no så skal vi prøve å få det med. 

 

 
 

Viktige datoer fremover 

 

10. - 12. juni NM i speiding 

26. - 28. august Urban haik 

mailto:nyhetsbrev@romerikekrets.no?subject=Nyhetsbrev


 

9. - 11. september Kickstart 
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Ønsker du ikke motta nyhetsbrev fra oss? 

Gi oss beskjed på nyhetsbrev@romerikekrets.no 
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