
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Velkommen som leder på NM i speiding 2016! 
Siden det er NM stiller vi høye krav til kvalitet blant ledere. Dette dokumentet inneholder viktig 
informasjon og den enkelte leder og deltager i stab, må sette seg inn i dette. Ledere må også sette seg 
grundig inn i informasjonsskrivet til patruljene, for å sikre at egne patruljer er forberedt.    

 

 Husk: 
• NM er til for at barna/ungdommene skal ha det kult! Alle deltakerne skal komme  

hjem og ha den beste helgen noen av elevene på hjemskolen deres har hatt. Dette er  
viktig for speiderens rykte! Dette stiller krav til oss som ledere. Sure voksne, voksne  
hjemme på NM.   

• Reservasjon vedrørende bruk av bilder: Husk å levere skjema om noen i gruppen din  
har slike. 

• Vi minner om at ledere ikke har tilgang til speidernes områder. 
• Vi har fått mange påmeldte ledere! Det er viktig at teltene settes TETT på lederområdet! 
• Les vedlagte dommerinfo 

 

Mat og serveringsmuligheter 
Lederkroen og speiderkroen har åpent fra torsdag kveld. Fra fredag har den åpent så lenge der er behov, 
alle som har bestilt grillbuffet vil få mulighet til å få dette selv om dere kommer sent.   
Kaffeavtale koster kr. 100 og betales på stedet. 

 

NM MENYEN (i tillegg vil det bli mulighet for å kjøpe lett mat og snacks og drikke i kroa 
utenom måltider)                 

Fredag middag:  Kl 1800-2300 Grillbuffet–pølser-hamburgere m/ tilbehør 
Lørdag frokost: Kl 0645-0900 Frokostbuffet  
Lørdag lunsj: Kl 1100-1300 Speketallerken 
Lørdag middag: Kl 1630-1900 Kjøttkaker med potetmos og Grønnsaker 
Søndag frokost: Kl 0645-0900 Frokostbuffet  
Søndag lunsj: Kl 1100-1300 Restebuffet / Baguetter 

 



Program 
Fredag 09:00 - 23:00 Innrykk og registrering 
 15:00-21:00 Båtutflukt for å se på Ferderseilasen 
 18:00 - 00:30 Servering grillbuffet for alle som ønsker  
 Ca. 18:30 og 20:00  Buss fra Asker, ankomst Skogsborg 30 min senere. 
 21:45 Åpningsfest –inkludert formell åpning og 

informasjon 
 23:30 Ro  
Lørdag 07:15 Vekking – på høyttaler 
 07:45 Peffmøte og frokost 
 07:15 - 08:15 Frokost og klargjøring til avmarsj.  
 08:30 Flaggheis, velkommen 
 08:45 Avmarsj til konkurranseområdene 
 09:00 - 10:00 Teori 
 10:00 - 13:00 Orienteringsløp og orienteringsteori 
 11:00 - 13:00 Lunsj 
 13:00 - 16:00 Praktisk oppgave  
 16:30 - 19:00 Matoppgave 
 19:30 Klagefrist teori, o-løp og o-teori. 
 21:30 Klagefrist praktisk oppgave, matoppgave og 

patruljedrift bedømt lørdag. 
 21:00 - 22:30 Leirbål 
 23:30 Ro 
Søndag 07:15 Vekking  
 07:15 - 08:00 Frokost og smøring av matpakke 
 08:15 Flaggheis og Scouts Own 
 08:45 Avmarsj til konkurranseområdet 
 09:00 - 13:15 Rundløype med lunsj underveis 
 13:15 Pakking 
 13:30 Klagefrist rundløype 
 14:30 Avslutning 
 15:00 Klar for avreise 
 

 

Speiderbutikker og NM-t-skjorter 
Begge speiderbutikkene vil ha utsalgssted på torget.  
Mulighet for å gjøre et kupp!  
 
NM-t-skjorter vil bli solgt for kr. 145,-. Disse finner du  
på speider-sport.no. NB! Det lønner seg å bestille på  
forhånd, da det fort blir utsolgt.  
 
Speiderbutikkene har betalingsautomat. Kiosken og  
kroa bruker både betalingsautomat og Vipps. 

  

https://speider-sport.no/nm-t-skjorte.html


Besøk 
Det er fullt mulig å komme på besøk og se på konkurransene. I lederkroa og speiderkroa vil det også 
være mulig for besøkende å kjøpe mat. Lørdag kveld vil det ikke være mulig å komme på besøk på grunn 
av sikkerheten rundt konserten, da må du i tilfelle melde deg på arrangementet.  

Mer om gjennomføring av konkurransen  
Som leder vil du få oppgaven med å være dommer under konkurransen. Hva man er dommer for 
fordeles av arrangør ut ifra behov, krav til kompetanse og tilgang til ressurser. Du vil få mer informasjon 
ved innsjekk om hvilke oppgaver du skal hjelpe til på, pluss når og hvor du skal møte opp. 

Vi gjennomgår derimot noen viktige ting som dommerne må forholde seg til: 

Vi presiserer at oppgavene starter presis. Kommer patruljer for sent til en post får de ikke kompensert 
tiden!  

Husk at patruljene skal melde seg av og på post, som beskrevet under:  

● En korrekt og god avmelding skal foregå slik at hele patruljen kommer raskt på plass i en 
linje. Patruljefører skal stå ytterst på en av sidene, rett foran den som tar imot. Patruljefører 
skal så gjøre speiderhilsen og si: "Bjørn, Ytre Øy, melder 6 av 6 klare til post." 
Postmannskapet gjør speiderhilsen tilbake og sier: "Takk".  

● Ved avreise fra posten stiller patruljen opp på samme måte og patruljefører sier: "Bjørn, Ytre 
Øy, melder ferdig på post". Postmannskapet gjør speiderhilsen tilbake og sier: "Takk".  

● Ved postinnleveringer hvor patruljefører leverer oppgave alene melder bare patruljefører fra 
alene.  
 

Oppgavene blir bedømt fortløpende. På mange av postene skal patruljeførerne selv signere på at de har 
mottatt poengsummen. Dersom de ikke sørger for å signere på dette, mister de klagemuligheten.  

Eventuelle klager skal leveres i informasjonen til angitte klagefrister. Klager skal være begrunnet. Klager 
behandles av 4 hoveddommere som har siste ord. 

Det er ikke lov for noen å bli bedømt av ledere for samme gruppe. Skjer dette, vil patruljen antakelig få 0 
poeng på oppgaven. Dere kan heller ikke kommunisere med egne speidere under konkurranser.  

Patruljen vil også få 0 poeng om det oppdages juks. Med juks menes enhver form for hjelp utenfra 
patruljen, samt bruk av enhver form for informasjonskilde, herunder mobiltelefon, oppslagsverk, 
huskelapper eller annet. Derfor understrekes det at om dommerne overhode ser en mobiltelefon i løpet 
av oppgavetiden regnes det automatisk som juks.  

Det regnes også automatisk som juks om en leder / foreldre eller 
noen annen utenfor patruljen beveger seg inn i teltområde 
(inngjerdet). Om en leder MÅ inn her skal det skje i følge med en 
vakt. Det vil si at ledere for eksempel ikke kan bære inn bagasje, 
hjelpe til med å sette opp telt eller lignende.  

På gitte tider blir det åpnet for besøk i teltområdene, men 
hovedregelen er altså at det ikke er tillatt. 



Ved dårlig oppførsel under oppgavene, utenom konkurransene, eller ved uro etter rosignal, kan 
patruljen trekkes i poeng.  

Sikkerhet 
NM er et stort arrangement og vi har høy grad av sikkerhet på området.  

Alle deltakere vil få armbånd som er nødvendig for å få tilgang til konkurranseområder og teltområdet til 
speiderne.  Ledere får andre bånd, som gir annen tilgang. Under konserten vil hele området bli avstengt 
for de som ikke har armbånd. Alle som er med må derfor registreres med påmelding – også lederbarn! 
(Det koster ingen ting å ha med ekstra ledere eller lederbarn) 

Helsekort finnes på www.nmispeiding.no og må utfylles for alle speidere og medbringes. Det er viktig at 
det gjøres tydelig oppmerksom på allergier, sykdommer eller lignende i helsekortet. Helsekort skal 
oppbevares hos leder og bringes med hvis noen har behov for sanitet eller førstehjelp. 
Førstehjelpsstasjon vil være bemannet i ”hovedhuset” 24 timer i døgnet.  

Det vil være lov å bade på oppsatte tider, se egen oversikt på Skogsborg. 

De som ikke overholder vaktenes beskjeder kan få poengtrekk eller i verste fall bli bortvist.  

Utflukter 
Båtutfluktene fredag vil være for alle som kommer til NM i speiding. Dette vil foregå fra kl. 15.00-21.00 
og båtene vil ha avgang når de er fylt opp. Turen vil gå utover i Oslofjorden og gir en fantastisk mulighet 
til å se starten av Ferderseilasen.  
 
Utfluktene på lørdag er kun for ledere, lederbarn og de som ikke skal være med i konkurransen. 
Disse utfluktene må man booke plass på ved innsjekken. Dette er for å sikre at det ikke blir 
dobbeltbooking for de som har dommeroppgaver underveis.  

Mer informasjon 
Du finner mer informasjon på: www.nmispeiding.no og http://www.facebook.com/#!/nmispeiding.  
og på speider-appen “NM i speiding” som vil bli oppdatert før og underveis i arrangementet. 
 
På www.nmispeiding.no finner du all informasjon som er sendt ut NM i speiding 2016. Der kan du laste 
ned søknader, informasjon som tidligere er sendt ut og du finner linker til de ulike nettstedene vi 
publiserer fra. Du vil også finne linker til tidligere NM som har vært arrangert. 

Endringer - matavtaler og hotelt for ledere 
Medlemssystemene er nå stengt for endring. Fakturering blir gjort på bakgrunn av innlagte valg. 
 
Dersom det blir flere ledere/foreldre som følger med gruppen, må dere sende en mail til 
nm@speiding.no.   
 
Det er fortsatt mulig å booke telthotell – det vil si at ledere/lederbarn som er med kan få plass i 
forhåndsoppsatt telt. Vi bruker 8-mannstelt som det legges 4 personer i så det blir grei plass. Vi fyller opp 
fortløpende og stopper når det er fullt. Pris pr hode for helgen er kr 200,-. Send bestilling til  
nm@speiding.no. 

http://www.nmispeiding.no/
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Andre endringer sendes også til samme adresse - nm@speiding.no. Eneste unntak fra dette er 
innmelding av patruljer som ennå ikke er registrert. Dette gjøres til ksenia.sazonova@speiding.no.  

Fakturering av deltakeravgifter og bestillinger 
Informasjon om transport er allerede sendt ut i første og andre informasjonsbrev. Denne informasjonen 
ligger ute på de offisielle nettsidene våre. 

Det er viktig å gi beskjed om transportbehov så raskt som mulig slik at vi har mulighet til å sette opp 
busser for de som trenger dette. Om det blir avvik fra det som er lagt inn i påmeldingen, send mail til 
nm@speiding.no.  

Patruljeavgiften er kr 2000,-.  

For NSF-patruljer vil patruljeavgiften pluss et reisefordelingstillegg på kr 350,- blir fakturert direkte til 
kretsene. Alle bestillingene som er gjort ved påmeldingen - deltakeravgiftene for lederne, busstransport 
og grillmat - vil bli fakturert til gruppene. Eventuell reisefordeling utbetales til kretsene basert på 
innlevert søknad for alle kretsens patruljer samlet. Patruljene må sørge for å overlevere informasjon om 
eventuelle reisekostnader til kretsen sin. 

For KM-patruljer må avgiftene for patruljene, lederne, busstransporten og grillmaten betales til KFUK-
KFUM-speiderne sitt konto 3000.16.88487. Marker betalingen med NM/Gruppenavn. Betalingen for 
arrangementet skal gjøres snarest og innen 8. juni.  

Presse og reservasjoner 
NM har en egen pressestab, som tar masse bilder. Vi gjør oppmerksom på at bildene kan bli brukt både 
internt i ulike sammenhenger og at de blir tilgjengelige for lokale medier som vil skrive om lokale NM-
deltakere.  

Det er mulig å reservere seg mot å bli tatt bilde av. På NMs nettsider og i distribusjonen av dette brevet, 
ligger det et skjema for reservasjon mot dette. Det er fint om speiderforeldre gjøres oppmerksom på 
dette og fyller det ut for levering ved innsjekk, dersom det ønskelig å reservere seg. 

Vi kan imidlertid ikke garantere at bilder tatt av speiderne selv, ikke vil bli publisert på sosiale medier. 
Det er derfor viktig at egen leder snakker med speiderne på forhånd hvordan de skal oppføre seg over 
for andre speidere hvis de ønsker å ta bilder av dem. Husk alltid å spørre om man får ta bilde. 

Bilder tatt av pressestaben blir tilgjengelige på Flickr-konto. Kontakt gjerne avisredaksjonen lokalt for å få 
dem til å lage en sak om deltakelsen. Det kan være lurt å høre med avise på forhånd. 

Bekreftelse på deltakelse i nasjonalt mesterskap skjema for søknad om fri fra skole eller annet finner 
dere også på nettsidene til NM i speiding. 

Skyttelbusser  
Det vil bli transport fra Asker stasjon med avgang ca 18.30 og 20.00 på fredag. Busser tilpasses togtider 
for de tropper som har skrevet inn ankomsttid i påmeldingen, men dere kan bli nødt til å vente litt. De 
som ikke gir beskjed om ankomst og transportbehov, kan ikke garanteres plass med busstransporten. 

mailto:nm@speiding.no
mailto:ksenia.sazonova@speiding.no
mailto:nm@speiding.no


Det er også kritisk at det blir gitt beskjed om transportbehov tilbake på søndag. Første buss går direkte 
etter avslutningsseremoni på søndag. 

Hvis man kommer med egen buss er det viktig at dette 
informeres om dette i god tid før man kommer. Det er også 
behov for å vite om bussen trenger parkeringsplass i helgen. 

Parkering 
Det vil bli muligheter for parkering på anvist plass på Sætre skole 
sør for leirområdet. Det vil gå shuttlebuss fra parkeringsplass til 
leirområdet. Det vil ikke bli mulighet for speidere eller ledere å 
parkere på/ved selve leirområdet. 

Vei fra langtidsparkering til leiren fremgår av blå strek på kartet. 
Gangvei med rød strek. Det blir egne korttidsparkeringer for 
dagsbesøkende foreldre. Disse dekkes også av shuttlebuss.   

Ungdomsledere 
Alle etater i NM-komiteen har en ungdomsleder og en “voksenleder”. Dette har vi gjort både for å trene 
unge speiderledere og for å lage arrangementet mest mulig på ungdommens premisser. Dette har gitt 
mange ungdom en verdifull trening i planlegging og ledelse.  

Vi vil la ungdomslederne fronte en del under arrangementet. Dette er naturlig vis en større oppgave en 
noen av dem har hatt tidligere. Vi ber derfor tilreisende ledere å være litt romslige med våre unge ledere 
om de skulle gjøre en liten feil underveis. Ta eventuelle problemer opp med de eldre medlemmene av 
leirkomiteen som alltid vil være i nærheten.    

Telt 
Speiderne får ikke store teltområder - på 42 m2. De fleste områdene er 6x7 m pr. patrulje, mens noen er 
bare 5 m  i bredden. Tilpass medbragte telt til dette. 

 

Til slutt 
Alle som kommer til NM, enten de er følgeledere, observatører eller stab, har et delansvar i å gjøre dette 
til en flott opplevelse for speiderne. Vi skal være gode forbilder gjennom å følge opplegget for NM, bidra 
med godt humør, positivitet og toleranse. Husk at målet er en god opplevelse for ungdommene!    

Vi gleder oss til å se deg på Skogsborg!  

Speiderhilsen 
 
Elisabeth Tho Hennum         Oda Emilie Larsen 
Nestleder Ungdomsleder     Ungdomsleder 
KFUK-KFUM speiderne      Norges Speiderforbund 
 
 
Per Øyvind Østensen      Georg Smedhus 
NK- Veileder KFUK-KFUM speiderne    Leder- veileder - NSF 
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