
 
 
 

 
Informasjon til foresatte 

 

 

- Er det ikke gøy, så er det ikke speiding!  - Lord Baden-Powell 

 
 
Det nærmer seg og vi gleder oss til storinnrykk i Fritidsparken i Skien. Nesten tusen speidere, 
fordelt på over hundre patruljer (lag), møtes til vennligsinnet konkurranse i 
speiderkunnskaper, under slagordet «NM i gøy!» 
 
Dere kan følge med på hva som skjer underveis på nmispeiding.no, og på facebooksiden vår 
NM i speiding. Der vil våre frivillige journalister og fotografer oppdatere dere med intervjuer, 
saker og resultater under hele helgen. 
 
Helse og sikkerhet 

Vi gjør oppmerksom på at foresatte selv har ansvar for å sende med eventuelle nødvendige 

medisiner, og på å bevisstgjøre barna på eget ansvar for eventuelle helsetiltak. Dersom det 

er behov for oppfølging av speiderens helsetilstand fra reiselederens side, ber vi dere ta 

kontakt og avtale det direkte med ansvarlig reiseleder. Reiseledere kan henvende seg til 

helse- og beredskapsetaten dersom det er behov for en tettere oppfølging, hvis dette er 

avtalt med foresatte. 

Mobiltelefoner er ikke tillatt under konkurransene, så det er ikke sikkert speiderne er 
tilgjengelige på telefon. Ta kontakt med din gruppes hjemmeleder dersom det er noe. 
 
 
 
Programmet for NM i speiding 2019 ser slik ut (med forbehold om endringer) 
 
 
Fredag 14.juni 2019:  
Kl. 16.00 – 19.00  Konkurranseområdet åpnes for innsjekk  
Kl. 18.00 – 20.00  Matservering i Flerbrukshallen 
Kl. 21.00 – 21.40 Åpningsarrangement ved scenen  
Kl. 22.00  Peffmøte med reiseledere i Flerbrukshallen 
Kl. 22.15  Konkurransestart etter peffmøtet 
 

https://www.nmispeiding.no/
https://www.facebook.com/nmispeiding/


Lørdag 15.juni 2019: 
Kl. 06.30   Revelje og frokost  
Kl. 08.00  Flaggheis  
Kl. 09.00 – 10.00  Teorioppgave  
Kl. 10.30 – 12.30  Orientering 
Kl. 13.00 – 16.00  Praktisk oppgave  
Kl. 16.00 – 17.00 Pause 
Kl. 17.00 – 19.30  Matoppgave  
Kl. 19.30 – 21.30 Pause 
Kl. 20.30   Klagefrist teori, o-løp og o-teori 
Kl. 21.30  Klagefrist praktisk oppg., mat. 
Kl. 21.30 – 22.30  Leirbål ved scenen 
Kl. 23.00  Ro i leiren  
 
Søndag 16.juni 2019:  
Kl. 06.30   Revelje og frokost med smøring av matpakke 
Kl. 07.30  Patruljeførermøte ved scenen. 
Kl. 08.00   Flaggheis og Speidergudstjeneste  
Kl. 09.00 – 13.15  Rundløype. Se egen plan. 
Kl. 10.45 – 11.15 Lunsj (matpakke) 
Kl. 13.30 – 14.30 Klagefrist Rundløypa og patruljedrift 
Kl. 13.30 – 14.45 Riving av leir og pakking av utstyr 
Kl. 15.00   Avslutning og premieutdeling  
Kl. 16:00   Utsjekk og avreise 
 
 
Har du spørsmål?  
Ta kontakt med speidergruppa di.  
Spørsmål om arrangementet sendes til nm@speiding.no  
 
 
Speiderhilsen 
 
Hans Eide        Øyvind Danielsen 
Prosjektleder        Prosjektnestleder 


