NM i speiding 2015: første infobrev.
Tida fram til NM i speiding 2015 går fort. Her er første info om det som kommer til å bli en topp
speiderhelg på Midt-Jæren.
NM arrangeres 5. - 7. juni på Hognestad i Time kommune. Time kommune har ca 18 000 innbyggere,
og er en kommune i vekst. Time kommune ligg på Midt-Jæren. I nord og vest grenser kommunen til
Klepp, i nordøst til Sandnes, i øst til Gjesdal og Bjerkreim og i sør til Hå. I grove trekk kan man si at det
er to landskapstyper i kommunen. I den vestre delen finner man det typiske, flate Jær-landskapet.
Her ligger og det meste av jordbruksarealene. Det er i dette området NM arrangeres. Mot øst finner
man et kupert og variert heilandskap med lynghei og noe skog og beite, og med tallrike vatn, elver og
bekker innimellom.

Hognestad. Vi har leid Hognestad skule og et jorde like ved.
Skolen vil bli brukt til pressesenter, førstehjelpsstue, administrativt senter med mer. Det meste av
aktivitetene vil skje på leirplassen. Orienteringen ser ut til å bli lagt til skogområde nærmere Nærbø.
Mat Speiderne skal ha med egen mat. Mat til ledere er inkludert i lederprisen.
Det er IKKE gåavstand til butikk, mat bør derfor kjøpes på førehand. Det ligger både Kiwi og Spar nær
togstasjonen på Bryne der fellestransporten går fra fredag kveld.

Ledercamp For de som ikke ønsker bo i eget telt, er det mulig å leie seg inn i hotelt.
Reise. Det er mange måter å komme til Hognestad. En kan komme med tog, fly, båt, buss eller bil. På
fredag ettermiddag / kveld vil vi sette opp busser fra Bryne jernbanestasjon til Hognestad.
Det er viktig at påmeldingen inneholder informasjon om ankomst / avreise. Vi har noen
parkeringsplasser på Hognestad, og hvis det blir nødvendig vil vi anvise annen plass i nærheten.

Innregistrering på Hognestad skule er fra kl 15 på fredag, og avreise fra Hognestad er etter
ca kl 15 på søndag.
Konkurransene. Som vanlig blir det mange konkurranser på lørdag og søndag. Oppgavene er godt
forberedt, og alt ligger til rette for et flott mesterskap! Det er jo alltid spennende hva den Hemmelige
Oppgaven blir, men det vil vi ikke røpe noe om enda (på lenge..)
Litt ekstra fri? For ledere er selvsagt førsteprioritet å bidra
i nødvendige oppgaver under NM. Om du likevel skulle ha
noen timer fri er det mulig å gå en tur til Bryne og eventuelt
ta toget videre til Sandnes eller Stavanger.

Informasjon Du finner informasjon på: www.nmispeiding.no og
https://www.facebook.com/nmispeiding?ref=hl
Sett ”like” på facebook-siden, så får du fortløpende oppdatering når noe skjer.
NM-reglementet. Gjeldende versjon av NM-reglementet, samt all relevant NM-informasjon, finner
dere på: www.nmispeiding.no ”Til nedlasting”.
Arrangør. Arrangørkrets er Rogaland KFUK-KFUM-speidere.
Blir DU med? Det er mange som kjemper om å bli med til NM. Vi i arrangementskomitéen håper at
alle speidere vil gjøre sitt ytterste gjennom våren, sånn at vi får se flest mulig av dere på NM i år!

•

Kretsene gjennomfører uttak til NM 2015.

•

Kretsene oppfordres til å melde fra om antall patruljer så snart dette er klart (NSF-kretser
trenger ikke å gjøre det med mindre det forventes avvik fra det tillatte antallet patruljer).
Meld fra snarest dersom kretsuttaket skjer etter 15. mai.

•

Frist for innmelding av hver enkelt patrulje som har kvalifisert seg er 15. mai 2015.
Kvalifiserte patruljer som skal delta på NM melder seg på til eget forbund.

•

Siste frist for eventuelle endringer er 31.mai.

•

Nærmere informasjon om dette vil bli lagt ut på www.nmispeiding.no.

•

Merk at maks antall deltakere per patrulje er 8. Har patruljen flere medlemmer enn dette
må en trekke lodd om hvem som får delta i de forskjellige konkurransene.

•

Hver patrulje skal ha med seg en voksen reiseleder som også skal være postmannskap på
NM. Reiselederen trenger ikke være godkjent leder, men må meldes på via eget forbund pga
sjekk av politiattest. Gruppene har selv ansvar for at reiselederne de sender til NM oppfyller
dette kravet.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål – du når oss enklest på
https://www.facebook.com/nmispeiding?ref=hl

Med vennlig hilsen Prosjektlederne

Anne Valen og Tolleiv Ree

