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NM i speiding 2015: tredje infobrev 
 

Tenk at NM i speiding starter allerede på fredag! Vi i arrangementkomiteen er i gang med 
siste finpussen og gleder oss til å møte dere. Her kommer et siste informasjonsbrev. Mye av 
dette er påminninger på ting som har stått i de to første brevene, men det inneholder også 
ny informasjon på tampen. 
 
 

Oppdatert utstyrsliste til konkurransene: 
Vi minner om utstyr patruljen skal ha med til å gjennomføre ulike oppgaver på NM. Listen er 

oppdatert etter infobrev 2. Saks og klokke uten GPS er lagt til sammenlignet med forrige utstyrsliste. 

 Skrivesaker 

 Førstehjelpsutstyr 

 En presenning på minimum 2x3 meter 

 1 speiderkniv per speider 

 Målebånd/tommestokk 

 Sag 

 Øks 

 Maling og/eller tusjer 

 Litermål 

 To kompass, et av kompassene skal ha 360 graders inndeling og cm-linjal 

 Sysaker (med hvit/lys bomullstråd) 

 En stormkjøkkenkjele på mellom 1.5 og 2 liter med stormkjøkkenhåndtak 

 Gassbrenner er anbefalt (av sikkerhetsmessige årsaker vil rødspritapparat ikke godkjennes). 

Det er mulig å forhåndsbestille gassbokser fra Speidersport. Ingen varianter av grill blir 

godkjent.  

 Brannteppe og brannbøtte 

 Egen bøtte for utslagsvann 

 Klokke uten GPS 

 Saks 

 
 

NM-reglementet  
NM-reglementet gjelder naturlig nok på NM. Dette må dere lese. NM-reglementet, samt all relevant 
NM-informasjon, finner dere på: www.nmispeiding.no. 
 

 
 

http://www.nmispeiding.no/


 

Side 2 av 6 

NM i speiding 2015 

O-løp 
På lørdag skal 2 i patruljen delta i et o-løp. De som løper o-løp skal ha på seg heldekkende klær 
(dekker hele kroppen utenom hender, hals og hode). T-skjorte og shorts er ikke godkjent. Løpere 
uten heldekkende klær vil bli diska og får ikke starte o-løpet. 
 
 

Mat  
Minner om at det IKKE er gåavstand til butikk, mat bør derfor kjøpes på forhånd. Det ligger både Kiwi 
og Spar nær togstasjonen på Bryne der fellestransporten går fra fredag kveld. 
 
 

Transport 
Vi åpner for innrykk fredag 5. juni kl 1500.  

 For dem som kommer med fly: Busselskapet Jærlines kjører til Bryne. http://jaerlines.no/ 
Prisen er per dags dato 55 kr for barn og 160 (260 t/r) for voksne. Ta buss til Bryne stasjon og 
fellestransport fra stasjonen. Ønsker din gruppe direkte transport fra Sola til Hognestad ta 
kontakt med Jærlines på tlf: 51 90 90 15. (Ha gjerne flightnummeret tilgjengelig). Det siste 
alternativet må ikke brukes hvis patruljen har behov for å handle inn mat eller annet på 
butikk.  

 For dem som kommer med tog: Toget fra Oslo stopper på Bryne stasjon. Ta fellestransport 
videre.  

 For dem som kommer med buss: Kystbussen stopper i Stavanger rett ved togstasjonen. Ta 
deretter lokaltog til Bryne. Sør-vest-ekspressen stopper i Sandnes, ta lokaltog derifra til 
Bryne. 

 For dem som kommer med bil: Det er få parkeringsplasser på selve NM-området og disse er 
allerede fullt opp. Det vil bli langtidsparkering noen km fra Hognestad med shuttlebuss på 
fredag og tilbake på søndag. Send e-post til Ole Norland (olenorland@gmail.com) dersom du 
har behov for parkering. Vi anbefaler kjøring via E39 til Sandnes og så R44. Kjørevei til 
Hognestad via Ålgård-Lye anbefale IKKE pga meget smale veier. 

 Transport fra Bryne stasjon: Det vil være fellestransport fra Bryne stasjon. Dette betales av 
reiseleder ved ankomst leirstedet. Pris pr person 50 kr (bruk kort eller nøyaktig beløp i 
kontanter). For å kunne planlegge dette best mulig ber vi om at de som ikke har meldt inn 
dette allerede sender mail til post@rogalandspeider.no om når dere ønsker å ta 
fellestransporten fra Bryne. Husk at butikkene ved Bryne stasjon er siste sjanse til å kjøpe 
mat til helga. 

 Transport søndag: Det vil bli satt opp busser til Bryne søndag ettermiddag, pris kr 50 pr 
person. Det blir også satt opp direkte busser fra Hognestad til Sola, kr 100 pr person. Betaling 
for begge fellestransportene betales i sekretariatet innen lørdag 6. Juni, kl 20.00.  

 
 
Innsjekk 
Kun patruljefører møter i innsjekk, resten av patruljen venter utenfor. Patruljefører melder i 
registreringen/sekretariatet at patruljen har ankommet og sjekker at påmeldingslistene er oppdatert. 
Patruljen vil få utdelt merker, armbånd, deltakerheftet og nummervester samt annen nødvendig 
informasjon. 
 

Utsjekk  
Det forventes stor trafikk ved utsjekk, forvent kø. Patruljen må få godkjent området før utsjekk. Når 
området er godkjent mottar patruljen en lapp som skal leveres i sekretariatet. Nummervesten må 
også leveres før patruljen får forlate området. 

http://jaerlines.no/
mailto:olenorland@gmail.com
mailto:post@rogalandspeider.no
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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.  
Alle speiderne skal ha med helsekort. Det er viktig at det gjøres tydelig oppmerksom på allergier, 
sykdommer eller lignende i helsekortet. Ha dette i en konvolutt. Under NM skal patruljefører ta vare 
på alle på en grei plass. Helsekortet skal tas med om man må besøke saniteten i leiren. 
Førstehjelpsstasjon vil være bemannet i ”vakt” 24 timer i døgnet.  
Helsekortet kan finnes her: http://nmispeiding.no/praktisk/?side=tilnedlasting 
 
De som ikke overholder vaktenes beskjeder kan få poengtrekk eller i verste fall bli bortvist. 
 
 

Teltområdet 
Teltområdene er noe fuktige, det må tas hensyn til dette ved valg av telt og utstyr. Patruljene får 
tildelt et område på 6 x 8 meter. Det er et åpent landskap, og vind kan være utfordrende for telt med 
korte plugger. Ta med gode plugger og pass på å sette disse godt ned i bakken. Det kan også være 
lurt å bardunere teltet.  
 
 

Søppel 
Alle patruljer må ta med egne søppelsekker, vi vil ikke sortere søppel under NM Speiding. 
 
 

Førstehjelp 
Ved personskader skal patruljen behandle små sår selv. Ved skader som dere trenger hjelp til tar dere 
kontakt med vaktene eller sykestue. Egne førstehjelpere vil være med ut på aktivitetene. 
 
 

Patruljeutstyr 
Bagasje som skal sendes kan leveres fredag 5.juni etter kl 10 til:  
Hognestad skule, Hågenholen 1, 4346 Bryne 
Oppgi kontaktperson Ole Norland (m: 47648659).  
Dersom utstyret ikke hentes på søndag ettermiddag MÅ dette avtales på forhånd. 
 
 

Lading ev mobiler i ladekasse 
Alle påmeldte patruljer får 1 mulighet til lading av mobiler i løpet av helgen. Patruljen må da ta med 
seg egen ladekasse. Patruljenummer 1-60 kan lade fredag-lørdag. Patruljenummer 61-120 kan lade 
lørdag til søndag. Ladekassene leveres av reiseleder. Mer informasjon ved innsjekk på fredagen. 
 
 

Besøk  
Det er fullt mulig å komme på besøk og se på konkurransene. I lederkroa vil det også være mulig for 
besøkende å kjøpe mat. Fredag kveld vil det ikke være mulig å komme på besøk pga konserten. 
Besøkende på søndag må bruke langtidsparkeringa pga utsjekk og henting. Fra denne er det ca 2 km 
gange til området.  
 
 
 
 

http://nmispeiding.no/praktisk/?side=tilnedlasting
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Kiosk 
Det vil være kiosk tilgjengelig nær leirområdet. Denne tar både kort og kontant. Her vil det være 
utsalg av brus og snacks i hele kioskens åpningstid. I tillegg vil ene delen av lederkroa være et 
utsalgstelt som selger kaker, pølser og lignende i løpet av helgen. Dette er åpent for deltakere og 
besøkende i deler av åpningstiden.  
 
Området hvor det deles ut ledermat vil ikke være tilgjengelig for deltakere og besøkende, og det vil 
heller ikke være mulig for patruljene å kjøpe billett til middagen på fredagen. Dersom noen patruljer 
likevel vil spe på maten de har med selv kan det kjøpes pølse og hamburger i lederkroa. 
 
Reisefordeling NSF 

OBS! I år er det gjort endringer i rutinene rundt reisefordelingen for NM i speiding. NSF-patruljene 

betaler et reisefordelingstillegg på 350 kroner per patrulje. Dette brukes til å gi støtte til patruljene 

som har reiseutgifter som overstiger gjennomsnittet. Reisen skal fortrinnsvis foretas med billigste 

offentlige kommunikasjonsmiddel. Reisefordelingen gjelder kun persontransport. 

Pengene fra reisefordelingen utbetales til kretsene, og kretsene skal selv søke om reisefordelingen 

basert på patruljenes reiseutgifter. Kretsen fyller ut reisefordelingsskjemaet for alle sine patruljer 

samlet og sender det til forbundskontoret innen 15.09.2015 på e-post eller i posten. Skjemaet kan 

lastes ned fra NM-siden.  

Dokumentasjon på eventuelle utlegg fra patruljene leveres direkte til kretsen, og kretsen ordner 

refusjon til patruljene i tråd med egne retningslinjer/avtaler. 

 

Reservasjon vedrørende bruk av bilder 
Under NM i speiding vil arrangementets pressestab ta bilder og dekke arrangementet for lokale, 
regionale og nasjonale medier. Det vil også bli tatt bilder til internett og interne kanaler i 
speiderforbundene.  
Man kan reservere seg mot å bli fotografert, filmet og/eller intervjuet i forbindelse med 
norgesmesterskap i speiding ved å fylle ut dette skjemaet og levere det ved innsjekk. 

Det gjøres oppmerksom på at denne reservasjonen gjelder i forhold til leiren presse og pr- arbeid. 
Leirstaben kan ikke kontrollere bilder tatt av andre deltakere. Bilder tatt under fellesarrangementer 
under NM (for eksempel under konserten) vil heller ikke bli mulig å reservere seg mot da det ikke vil 
være mulig å kontrollere alle ansikter der.  
 
 

Hvordan få lokalavisen til å skrive om NM-deltakelsen deres 
NM har en egen pressestab med journalister og fotografer. De tar bilder av alle patruljene som 

deltar, men de rekker ikke å lage saker til alle lokalavisene, for det er flere hundre patruljer fra hele 

landet som deltar i NM i speiding! Derfor bør patruljen så snart NM er over selv kontakte lokalavisen, 

hvis ikke noe annet blir avtalt med noen fra pressestaben under NM-helgen. Avtal gjerne hvem som 

skal ha ansvaret for kontakt med avisredaksjonen. Bruk gjerne egne bilder av patruljen fra NM hvis 

dere har, men alle kan finne fine bilder av sin patrulje på denne siden som de kan sende til avisen: 

https://www.flickr.com/photos/nmispeiding/.  

Det er lurt å legge ved en kort tekst + navnene på dem som er på bildet. Skriv enten noe selv, eller 

bruk denne standardteksten under som utgangspunkt, og fyll inn det som mangler. Husk å oppgi 

navnet på fotografen. De fleste lokalaviser tar gjerne inn en slik sak, så det er vel verdt forsøket. Skriv 

gjerne en tittel også til saken. Lykke til! 

http://nmispeiding.no/praktisk/?side=tilnedlasting
http://nmispeiding.no/dokument.php?dok=5656
https://www.flickr.com/photos/nmispeiding/
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Standardtekst:  

I helgen ble det arrangert norgesmesterskap i speiding på Hognestad i Rogaland. Patruljen X 

fra X speidergruppe hadde kvalifisert seg til mesterskapet, og havnet på xx. plass i 

konkurransen. [Sett inn sitat fra patruljefører, f. eks: – Det var ikke så vanskelige oppgaver, 

forteller patruljefører XX (xx år). – Vi hadde øvd på forhånd, og vi klarte oss bra, særlig i 

orientering.  

Patruljen består av [sett inn navn og alder på alle i patruljen].  

NM i speiding er en lagkonkurranse hvor landets ca. 150 flinkeste speiderpatruljer fra Norges 

KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund møtes og konkurrerer i teoretisk viten og 

praktiske ferdigheter innen friluftsliv og speiding. Deltakerne er mellom 10 og 16 år. Under 

NM bor speiderne selvsagt i telt, som på en speiderleir. Speiderpatruljene kvalifiserer seg til 

norgesmesterskapet gjennom kretskonkurranser. Patruljen X fra X speidergruppe ble 

norgesmestere i speiding 2015. 

 
 
 

Oversiktskart NM-område 

 

 
 

Husk 
Husk at alle infobrevene ligger på NMispeiding.no/Til nedlasting.  
 
Dere får ikke noe utstyr på NM og må selv sørge for å ha med alt! Når du kommer til NM regner vi 
med at du vet nok om turliv til at vi ikke behøver å gi deg en detaljert pakkeliste. Her er noen 
stikkord:  

 Personlig utstyr  

 Leirutstyr  

 Helsekort (som du finner på nmispeiding.no) 

Registrering 
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 Særpreg til patruljen  

 Utstyr til poster  

 Mat og utstyr til matkonkurransen 

 Skrivesaker - Alle patruljemedlemmer (Alle poster) 

 Førstehjelpsutstyr til eventuelle skader i patruljen 
 

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål – du kontakter oss enklest på 
http://www.facebook.com/#!/nmispeiding  
 
 
 
Speiderhilsen prosjektlederne 

Anne Valen og Tolleiv Strand Ree  

http://www.facebook.com/#!/nmispeiding

