
 

Første informasjon om NM i speiding 2017 
Vinteren er godt i gang og det nærmer seg vår og sommer, og ikke minst NM i speiding! 
 
NM i speiding blir arrangert i Elverum kommune i Hedmark fylke og på området til Norsk Skogmuseum 
9.-11. juni 2017. 
 
Konkurranseområdet åpnes for innsjekk klokken 1600 på fredag 9. juni (merk at det ikke er mulig å 
komme inn på området før dette). 
På søndag er det avslutning og premieutdeling klokken 1500, og du kan regne med å være klar for 
hjemreise klokken 1600. 
 
Til Elverum har du flere muligheter for reisen. Leirplassen ligger i gangavstand (snaut 2 km) fra 
skysstasjonen som har både tog og buss. Det vil være mulighet for å bestille transport av utstyr fra 
skysstasjonen i forbindelse med påmeldingen. 
 
Påmeldingen åpner i slutten av april og vil skje i forbundenes medlemssystemer. Påmeldingen stenger 
15. mai 2017. Hvis kretskonkurransen er etter denne fristen, så ber vi kretsene si fra om dette i god tid. 
 
Hvor mange patruljer som kan delta fra hver krets vil dere se i det nye reglementet for NM i speiding. 
(vedtatt av speidernes fellesorganisasjon 8/2 -17). Her er det en endring fra tidligere. 
 
Vi vil også minne om kravet til politiattest, og dette må være i orden for alle reiseledere, observatører og 
stab som skal være med på NM og som er 15 år eller eldre. (Dette gjelder altså ikke speidere som deltar i 
konkurransen). For spørsmål om politiattest ta kontakt med forbundskontoret. 
 
Det blir mange konkurranser på både lørdag og søndag. Vi er godt i gang med oppgavene, og det vil 
komme nærmere informasjon om hva hver enkelt patrulje må ta med av utstyr for å gjennomføre 
oppgavene. 
 
For ledere så tilbys det leirplass hvor man kan sette opp eget telt, der vil det være tilgang på vann og do. 
Vi tilbyr ikke hotelt eller plass for campingvogn eller lignende. For annen overnatting så kan man f.eks. 
forsøke Elverum camping som ligger rett ved. 
 
Vi ønsker dere alle vel møtt til årets NM i speiding! 
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