Lederinformasjon

- Er det ikke gøy, så er det ikke speiding!

- Lord Baden-Powell

Det nærmer seg og vi i Grenland gleder oss til storinnrykk i Fritidsparken i Skien helgen 14.-16.
juni 2019
Påmeldingen er nå stengt, MEN det har vært en liten feil, som gjør at ankomst og
avreisetidene ikke kommer frem. Derfor bes ALLE grupper om å sende sine tenkte ankomst og
avreisetider sendt til nm@speiding.no merket med gruppenavn.
Dere som reiser med tog til/fra Skien Stasjon bes om å oppgi ankomst/avgang fra Skien
togstasjon SENEST 31.05.2019 slik at vi får satt opp transport til/fra.
Ankomsten til Fritidsparken vil være skiltet fra E18.
Innsjekk fra kl. 16.00 fredag 14. juni (det ikke er mulig å komme inn på området før dette).
- Ved ankomst vil patruljene og ledere bli vist hvor dere kan vente og sette utstyr.
- Deretter skal reiseleder og patruljefører sammen henvende seg til velkomstkomiteen,
hvor de får utdelt sin deltakerliste med sin info som skal gjennomgås.
- Når informasjonen på arket er gjennomgått av reiseleder og patruljefører går disse
sammen opp til innsjekk for å sjekke inn.
Når innsjekken er gjennomført vil patruljefører bli vist til patruljeområdet.
Patruljeføreren kan så hente resten av patruljen og patruljeutstyret fra venteområdet.
-

Observatører og andre går rett til innsjekk.

Mat på fredag blir servert mellom kl 18.00 – 20.00, dere som har ankomst senere enn 19.30
vil dessverre ikke kunne benytte dere av dette tilbudet, da åpningsleirbålet starter kl 21.00
Dersom du har bedt om mat fredag og ikke får benyttet dere av dette bes gi beskjed til
nm@speiding.no
Informasjon om konkurransen og patruljeutstyr finner du i infoskrivet til patruljene.
Lederseminar
På lørdag blir det temamøte i flerbrukshallen fra kl. 11-12.30, om utfordringer rundt seksuelle
overgrep. Foredragsholder er Mona Aaby, småspeiderleder i 1. Heistad speidergruppe,

utdannet barnevernspedagog og med yrkeserfaring i temaet. Mona har bl.a. jobbet på Senter
mot incest og seksuelle overgrep i Telemark, og vil dele noe av sin kunnskap med dere.
Ledercampen vil ligge litt unna, men med gåavstand til konkurranseområdet, samt hotellet
hvor alle måltider serveres.
Helseopplysninger
Vi benytter ikke helsekort under NM i speiding. I infoskrivet til foresatte gjøres de
oppmerksom på at de har ansvar for å sende med eventuelle nødvendige medisiner,
bevisstgjøre barna på at de selv har ansvar for eventuelle tiltak, og at de må avtale med
ansvarlig reiseleder hvis det trengs oppfølging av helsetilstanden fra reiselederens side.
Reiseledere kan henvende seg ved innsjekk og be om at enkelte speidere kan få en tettere
oppfølging av helse- og beredskapsetaten der dette er ønskelig og avtalt med foreldre.
OBS! Helseopplysninger er sensitive personopplysninger, og skal ikke deles. Eventuelle
skriftlige opplysninger må oppbevares på en måte så de ikke er tilgjengelige for andre, for
eksempel innlåst eller digitalt bak passord, og må slettes i etterkant.
NM t-skjortene er nå lagt ut for salg hos Speider-sport, sammen med drikkeflaske og
skjerfring: https://www.speidersport.no/produkt/nm-i-speiding-leder/
T-skjortene kan bestilles gruppevis og vil da deles ut på NM.
Grupper som kommer tidlig fredag kan benytte seg av følgende tilbud fra Vitensenteret som
ligger i Porsgrunn sentrum: http://www.du-verden.no/
Speidere og speiderledere som kommer med speiderskjerf får inngang for 50, pr. person.
Reiseledere og observatører som ønsker kan benytte seg av svømmehallen for 100,- pr.
person hvis man har på seg speiderskjerf. Så husk å ta med badetøy!
Minner om kravet om politiattest. Gyldig politiattest (gjelder på NM-tidspunktet) må være
registrert i medlemssystemet for alle reiseledere, observatører og stab som skal være med på
NM og som er 15 år eller eldre. Kravet gjelder altså ikke speidere som deltar i konkurransen.
For spørsmål om politiattest, ta kontakt med forbundskontoret ditt.

Programmet for NM i speiding 2019 ser slik ut(med forbehold om noen endringer)

Fredag 14.juni 2019:
Kl. 16.00 – 19.00
Kl. 18.00 – 20.00
Kl. 21.00 – 21.40
Kl. 22.00
Kl. 22.15
Kl. 22.25

Konkurranseområdet åpnes for innsjekk
Matservering i Flerbrukshallen
Åpningsarrangement ved scenen
Peffmøte med reiseledere i Flerbrukshallen
Dommermøte med reiseledere holdes etter peffmøtet.
Konkurransestart etter peffmøtet er holdt.

Lørdag 15.juni 2019:
Kl. 06.30
Kl. 07.00 – 10.00
Kl. 08.00
Kl. 09.00 – 10.00
Kl. 10.30 – 12.30
Kl. 11.00 – 12.30
Kl. 12.00 – 14.00
Kl. 13.00 – 16.00
Kl. 17.00 – 19.30
Kl. 18.00 – 20.00
Kl. 20.30
Kl. 20.30
Kl. 21.30
Kl. 21.30 – 22.30
Kl. 23.00

Revelje og frokost speidere
Frokost ledere og stab
Flaggheis
Teorioppgave
Orientering
Temamøte for ledere i Flerbrukshallen
Lunsj ledere og stab
Praktisk oppgave
Matoppgave
Middag stab og ledere
Info til postmannskap til Rundløype søndag
Klagefrist teori, o-løp og o-teori
Klagefrist praktisk oppg., mat.
Leirbål
Ro i leiren

Søndag 16.juni 2019:
Kl. 06.30
Revelje og frokost speidere
Kl. 07.00 – 10.00
Frokost ledere og stab
Kl. 07.30
Patruljeførermøte ved scenen.
Kl. 08.00
Flaggheis med påfølgende Speidergudstjeneste
Kl. 08.30
Instruks til postmannskap + postmannskap går til post
Kl. 09.00 – 10.45
Rundløype Se egen plan
Kl. 12.00 – 14.00
Lunsj ledere og stab
Kl. 13.30 – 14.30
Klagefrist Rundløypa
Kl. 13.30 – 14.45
Riving av leir og pakking av utstyr
Kl. 15.00
Avslutning og premieutdeling
Kl. 16:00
Utsjekk og avreise

Spørsmål?
• Spørsmål om arrangementet sendes til nm@speiding.no
• Ta kontakt med forbundskontoret ditt for eventuelle spørsmål om politiattest.
Vi ønsker vel møtt til årets NM i speiding!
Speiderhilsen
Hans Eide

Øyvind Danielsen
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