
 

Kretstikka #2 - 2016 

Romerike krets av NSF  

 

Ser nyhetsbrevet rart ut? 

Slå på bildevisning i 

epostprogrammet ditt. 
 

 

  

   

 

Som annonsert sist måned vil vi prøve å få ut litt nyheter en gang i måneden. 

For å få til dette trenger vi deres hjelp. Har dere 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.  

 
    

 

 

Kretskonkurranse 2016 

Sist helg var duket for årets kvalifisering til NM. Etter en jevn kamp i løpet av en 

regnfull helg var det til slutt Kongeørn fra 1. Lørenskog 3 som trakk det lengste 

strået. Vi gratulerer! Les mer og last ned resultatene her.  

   

http://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=7ffbc720e1&e=7867fe5f82
mailto:nyhetsbrev@romerikekrets.no?subject=Nyhetsbrev
http://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=461f8f28c5&e=7867fe5f82


 

Helgen 27. - 29. mai er det 

duket for nok et arrangement i 

regi av roverombudet. Denne 

gangen paintball for rovere. 

Les mer og meld dere på her 

   

 

 

 

Sist helg fikk vi en ny ledertrener 

i kretsen da Rebecca Snekkenes 

fra Rælingen speidergruppe 

fullførte ledertrenerkurset. 

Gratulerer! 
 

 

 

Har du husket å melde deg på 

rebusløpet i morgen? I skrivende 

stund er det veldig få påmeldte biler. 

Les mer og meld dere på her! 

 

 

 

Savner du noe etter kretskonkurransen? 

Er noe på bildet ditt? Ta kontakt med 

kretskontoret på 

kontoret@romerikekrets.no  

 

 

 

http://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=08fa671793&e=7867fe5f82
http://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=47519b2059&e=7867fe5f82
mailto:kontoret@romerikekrets.no?subject=Hittegods


 

 

Helgekurs jungel 

Jungelboka er fortellingen om 

menneskegutten Mowgli, som 

vokser opp i Indias farlige jungel 

med ulver som sin familie. 

Baden-Powell så tidlig verdien 

av å bruke Jungelboka som 

fantasi-ramme for de yngste 

speiderne på grunn av de gode 

verdiene som gjennomsyrer 

boka. Vi kan nevne kjærlighet til 

naturen og dyrene, lydighet, 

selvtillit, viktigheten av høflighet, 

evne til å klare seg selv og 

verdien av gode venner. I Kurset 

vil du lære deg mange 

jungelleker, jungelseremonier, 

en innføring i jungelrammen og 

du vil få en forståelse av 

hvordan du kan bruke 

Jungelboka som ramme i 

flokkarbeidet. Vi tror bruken av 

jungelrammen gjør hverdagen 

enklere og du vil heve nivået på 

speiderarbeidet. 

Kurset går gjennom jungelboken 

fra perm til perm. 

Nytt kurs 

Vil dere ha verktøy for å styrke 

patruljearbeidet i gruppa? Meld på 

gruppa på Oppdrag:Førerpatruljen! 

 «Oppdrag: Førerpatruljen» er beregnet 

på eksisterende førerpatruljer og på dem 

som ønsker å starte opp 

førerpatruljearbeid i troppen. Det kreves 

ingen forkunnskaper om slikt arbeid, og 

det passer for både små og store tropper. 

Deltakerne følger et opplegg med ulike 

oppdrag og oppgaver de skal 

gjennomføre i løpet av en bestemt 

periode. Disse er tilknyttet 

treningsprogrammet og nasjonale 

aktiviteter. Speidermetoden brukes som 

ramme og er et sentralt tema. Ved å 

delta får førerpatruljen trening i ledelse, 

organisasjonsutvikling, samhold og 

samarbeid. 

Påmeldingen åpner i mai, og prosjektet 

starer for fullt etter sommeren. Det første 

oppdraget sendes ut i slutten av august. 

Temaene for de første oppdragene vil 

være bl.a. særpreg, førerpatruljetur og 

planlegging av patruljemøter. 

  

http://www.speiding.no/arrangementer/?i

d=694 

 

Bli med som stab 

Forbundet har satt i gang et prosjekt som 

utvikler et nytt oppdragsbasert 

førerpatruljekurs. Det har vært noen 

pilotpatruljer som har vært prøvekaniner 

siden sist høst. Disse skal nå ha en 

http://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=fb3240e2b5&e=7867fe5f82
http://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=fb3240e2b5&e=7867fe5f82


Kunne du tenke deg å delta? 

Les mer og meld deg på her.  

 

 

 

Samarbeid med Glåmdalen 

krets 

Vi har jo lenge hatt et slags 

samarbeid med Glåmdalen krets 

ved at de har deltatt på kurs hos 

oss og bidratt med kursstab. 

Glåmdalen er en forholdsvis 

liten krets med bare 3 aktive 

grupper som gjør at det er 

vanskelig for dem å ha f.eks. 

kurs selv. 

Vi har nå tatt dette samarbeidet 

litt videre. En representant fra 

Glåmdalen inviteres til å møte 

på våre kretsstyremøter og vi 

skal sende representanter til 

deres kretsstyremøte nå i mai. 

Dette gjør vi for å bli bedre kjent 

og gjøre det lette å utveksle 

informasjon om arrangementer i 

de to kretsene. 

Det vi har blitt enige om er at vi 

åpner alle våre arrangementer 

for deltakere fra begge kretser 

og at vi kanskje til neste år 

arrangerer kretskonkurranse 

sammen. En av fordelene med 

 

avslutningshelg eller en avslutningstur. 

Turen skal arrangeres i vårt område – 

Romeriksåsen – med start på 

Gardermoen. 

Hvis du er ledig helgen 17.-19. juni så 

trenger vi deg i stab. Ta kontakt med 

Astrid H. Rossow for mer info. 

astrid@romerikekrets.no       

 

 

 

Kunne ditt kull tenke seg brevvenner i 

USA? En gruppe i Michigan er på jakt 

etter noen å skriv med i Norge. Les mer 

her.  

 

 

 

Urban haik 

Lørdag 27. august ønsker vi at alle 

gruppene i kretsen skal ha en lokal tur i 

sentrum av sitt område. Sett av 

dagen\helgen så vil mer informasjon 

komme etter hvert.  

 

   

http://romerikekrets.us13.list-manage.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=4b81c049f4&e=7867fe5f82
mailto:astrid@romerikekrets.no
http://romerikekrets.us13.list-manage1.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=b136846541&e=7867fe5f82
http://romerikekrets.us13.list-manage1.com/track/click?u=847610d6357da450a3f87fa20&id=b136846541&e=7867fe5f82


 

dette samarbeidet er at det gir 

oss tilgang til flere gode 

kretsarrangementer og at vi får 

flere deltakere på våre. 

http://glamdal.speiderkrets.no/  

 

   

 

Viktige datoer fremover 

 

10. mai   Ledersamling\Rebusløp 

17. mai   Lokale arrangementer 

27. - 19. mai   Rover paintball 

3. - 5. juni   Helgekurs jungel 

10. 12. juni   NM i speiding 
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All rights reserved. 

 

 

 

Ønsker du ikke motta nyhetsbrev fra oss? 

Gi oss beskjed på nyhetsbrev@romerikekrets.no 
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