
                                                                 

Deltakerinfo, NM i speiding 2017 

Informasjon til Gressvikspeidere (Gaupe) som er kvalifisert til årets NM i speiding: 

NM 2017 arrangeres på området til Norsk Skogmuseum i Elverum kommune.  

Oppmøtetid: Fredag 09/6 kl. 15.30 på Menighetssenteret. 

Henting: Søndag 11/6 samme sted. Vi drar fra Røyken så fort konkurransen er ferdig ca. kl. 16.00. Vi 

ringer og gir beskjed så fort vi vet når vi kommer hjem.  

Alle speiderne må også fylle ut vedlagt helseskjema og leveres (MMS-MAIL) Anders senest 06/6.  

NM- program : 

Fredag:   kl. 19.00 - 20.30 Mat 

 kl. 21.00 Åpningsarrangement   

kl. 23.00 RO  

Lørdag:  kl. 07.00 Revelje og frokost 

   kl. 07.30 Peffmøte 

 kl. 08.30 Flaggheis   

kl. 08.45 Avgang konkurranseområdet  

kl. 09.00 - 10.00 Teorioppgave  

kl. 10.10 - 13.00 Orienteringsløp og orienteringsteori  

kl. 11.20 - 13.00 lunsj   

kl. 13.00 - 16.00 Praktisk oppgave 

 kl. 16.30 - 19.00 Matoppgave   

kl. 21.00 - 22.00 Leirbål   

kl. 23.00 RO  

Søndag:   kl. 07.00 Revelje, frokost og smøring av matpakke (ingen rivning av leir)  

kl. 07.30 Peffmøte  

kl. 08.00 Flaggheis og Scouts Own.  

kl. 08.50 Avgang konkurranseområdet, Start rundløype. 

Rogn - Naturkjennskap, Bjørk - 1. hjelp, Furu - Hemmelig, Gran - Pioner.  

kl. 13.15 Rundløype slutt, Pakking av området 

kl. 15.00 Avslutning og premieutdeling   



Pakkeliste - klær, mat utstyr: 

Dagstursekk  

Sovepose, underlag 

Alle må ta med på speiderskjerf – og speiderskjorte (Skal brukes hele lørdag og søndag) 

Gressvik-genser hvis du har 

Gode tursko, gummistøvler og regntøy (Patruljen kan få minus poeng for ikke å kle seg etter været) 

Kopp, tallerken, gaffel, kniv 

Speiderkniv (God spikkekniv til hemmelig oppgave), skrivesaker, lommelykt og andre nyttige 

småting. Man vet ikke hva man får bruk for under konkurransen. 

For de som har: Letherman (Det er lov til å bruke letherman på flere oppgaver) 

Varmt tøy, ekstra skift 

Joggesko og heldekkende treningstøy for dere 2 som skal løpe orientering. (krav for å få løpe) 

Toalettsaker: Tannbørste + + + 

Mobil er ikke lov under konkurransen og vi har heller ikke noen mulighet til og få ladet den. 

Mat: 

Drikke til eget behov. (Det er vann på området så det kan være kjekt og ha med en drikkeflaske) 

Brød og pålegg til lørdag og søndag frokost og lunsj. (Ferdige matpakker er kjapt og enkelt under en 

hektisk konkurranse.) 

Lederne kjøper inn middag til fredag (Grillbuffet) og lørdag, Middag lørdag teller i konkurransen. 

Det er en kiosk og speiderbutikk på området så litt lommepenger kan være kjekt å ha. Dessuten 

satser vi på og stoppe en gang på veien hjem på søndag. 

Egenandel for turen blir 700,- (inklusivt NM t-skjorte) 

Betaling: Til konto 1121.65.27072 innen 06.06.15  

Kontaktperson ved spørsmål:  

Reiseleder: Anders, mobil 90111117 

Hjemme kontakt: Morten, mobil 92850936 

 

NB! Vi har bestilt NM t-skjota til alle som skal 

være med. T-skjortene får dere av Anders 

under NM.  

 

 



 

 


