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NYTT FRA KRETSEN, august 2017 

 

KRETSSTYRET 2017 

Kretsstyret i Rogaland KFUK-KFUM-speidere har følgende medlemmer: 

Kretsleder:  John Sigve Risanger; Tasta 

Visekretsleder:  Inger Christine Roth Jacobsen; Frøyland/Orstad 

Styremedlemmer: Randi Irene D. Pedersen, Høyland 

Camilla Surnevik Kristiansen, Rennesøy 

Even H. Stangeland, Bore 

   Geir H. Tysseland, Høyland 

   Tolleiv Strand Ree, Bryne  

Varamedlemmer: Telma Eckhoff Dagestad; Kampen 

   Erlend Arnøy, Gand 

     

Kontaktinformasjon finner du her. 

Da er kretsen tilbake fra ferie. Vi er klar til å bistå speiderledere og speidergrupper slik at vi får en 
aktiv høst for alle våre medlemmer. 

 

GENERELT OM KURS OG AKTIVITETER I KRETSEN 

Påmeldingsfrist for kurs/arrangement er 2 uker før oppstart. Påmelding er bindende.  Ved avmelding 
innenfor 5 virkedager før start og ved manglende frammøte belastes full kursavgift. 
Dersom et arrangement avlyses på grunn av hendelser utenfor kretsens kontroll, er det vårt ansvar. 
 
Det tas forbehold om gjennomføring/deltagerbegrensning. 
Nærmere opplysninger om arrangementene fås ved henvendelse til: post@rogalandspeider.no 
 
 

TRÅKK – PATRULJETUREN 

15.-17. september 
 

For speidere i tropp er TRÅKK/PATRULJETUR et prioritert mål. Alle tropper oppfordres til å sette helg 
for TRÅKK/patruljetur. Så bør programmet før turen ha aktiviteter som bygger trygge ledere, 

http://www.rogalandspeider.no/
http://www.rogalandspeider.no/index.php?pageID=81&page=kretsstyrets_medlemmer
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patruljeførere og speidere som skal på patruljetur. Patruljetur er den viktigste aktiviteten vi har i 
speiderarbeidet! 
 
 

ROVERARBEID – ROVERKRETSTING 

26.-27. august 2017 
 

Ønsker du å ha en påvirkning på roverarbeidet i kretsen? eller ønsker du å gjøre en liten ekstra 
innvirkning i kretsen ved å stille til ombudet? Da er roverkretsting noe for deg! 
 

Dette er det aller viktigste arrangementet ombudet har, og det er her det velger nytt ombud og 

diskuterer spennende saker. I tillegg er det selvfølgelig masse kjekke sosiale aktiviteter!  

Roverkretsting er roveres øverste organ i kretsen, og arbeider innenfor de rammer som følger av 

Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser. Hvert år arrangeres det 

Roverkretsting i slutten av august. I år vil roverkretstinget finne sted på Midtholmen, Stavanger.  

 

Sted:  Midtholmen 
Pris:  100,- 
Påmelding innen 19. august til rover@rogalandspeider.no 
 
 

HYTTER 

Det er en god oversikt over mange hytter på kretsens hjemmeside. Vil oppfordre gruppene til og 
prøve nye steder. Det gir nye kjekke utfordringer for både speidere og ledere. - Kanskje målet for 
gruppen bør være - kun 1 tur til samme plass i løpet av speideråret? 

 
 

FRILAGER 
 

Frilager.no er nå tilgjengelig for alle speidergrupper. Her kan du på nettet leie friluftsutstyr akkurat 
som en web-butikk. Du får umiddelbart vite om utstyret er disponibelt. Så skal du ha et kanomøte 
eller trenger 20 hengekøyer til tur så prøve Frilager.no. For å få rabatt som frivillig organisasjon må 
dere knytte privat innlogging opp mot «bedriften» din speidergruppe (du må da ha 
organisasjonsnummer klar). Hvis speidergruppen har utstyr de ønsker og dele med andre gjennom 
Frilager - ta kontakt. 
 
 

FRILUFTSKURS for vandrere i 5.-6. klasse 

22. -24. september 2017 

Speidere har alltid benyttet friluftsliv som basis for sitt arbeid. Nå får vandrere (5.-6. klasse) en 
invitasjon til en helg med aktiviteter som gir ny læring og ekstra påfyll. Uburhedleren KFUK-KFUM-
speidere ved Ole Norland inviterer til et pilotprosjektet - FRILUFTSKURS for 5.-6. klassinger. 

Fredag blir det gjennomgang av klær og nødvendig utstyr samt oppfrisking av enkel førstehjelp. 

Lørdag skal vi prøve oss på orientering med kart og kompass, båltyper, mat på bål, kanopadling og 

teste fiskelykken. Leirbål på kvelden før vi legger oss under gapahuken.  Før hjemreise på søndag blir 

det litt om sikkerhet, klatring og speidergudstjeneste. 

 

http://www.rogalandspeider.no/
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Sted:  Speiderbo, Tjørn 

Pris:  600,- 

Hvem:  5. -6. klasse 

 

Påmelding innen 18. september til uburhedleren@gmail.com   

Fullstendig pakkeliste og program blir sendt ut ved påmelding. 

 

 

HYPERSYS – medlemsregistret 

2. september 2017 

Dette dagskurset vil handle om medlemssystemet vårt HyperSys. Kurset er rettet mot ledere som 
bruker HyperSys i sin rolle/verv. Du vil lære om de viktigste funksjonene og det vil være mulighet for 
å spørre spørsmål underveis. For å delta bør du ha noe kjennskap til systemet og ha loggingen i 
orden. Ta med egen PC. 

 
Sted:  Ynglingen, Stavanger 
Pris:  700,- 
Hvem:  ledere som bruker HyperSys 
 
Påmelding innen 19. august til post@rogalandspeider.no  

 

 

BLI MED SOM STAB 

KFUK-KFUM-speiderne driver ledertrening gjennom patruljesystemet, ungt lederskap og utfordringer 

til å vokse på. Gjennom deltakelse i kursstaber tar en med seg kunnskap tilbake til gruppa, 

men også fordi man gjennom deltakelsen blir motivert til å drive det daglige speiderarbeidet 

fremover. 

 

Som stab på kurs ønsker vi deg: 

• Velkommen til et skritt videre! 

• Velkommen til fellesskap som gir inspirasjon og mulighet til å videreutvikle deg selv. 

• Vi inviterer nettopp deg som ønsker og synes det er spennende å tilrettelegge for at 

kommende patruljeførere kan lære nye ferdigheter og få muligheter til å vokse.  

 

Ta kontakt med Helen på kretskontoret: 

* e-post: post@rogalandspeider.no 

* m: 94009491 

 

 

http://www.rogalandspeider.no/
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Andre arrangement høsten 2017 med link og info: 

Bretur: http://rogaland.kmspeider.no/kalender/bretur-2017-folgefonni-article5933-3037.html  

Roverkretsting: http://rogaland.kmspeider.no/kalender/roverkretsting-2017-article5672-3037.html  

14+ kajakk: http://rogaland.kmspeider.no/kalender/14-kajakk-article5682-3037.html  

Stifinnerekspedisjon: http://rogaland.kmspeider.no/kalender/stifinner-ekspedisjon-2017-article5683-3037.html  

Oppdrag Sør: http://rogaland.kmspeider.no/kalender/oppdrag-sor-article5763-3037.html  

Friluftskurs: http://rogaland.kmspeider.no/kalender/friluftskurs-article6033-3037.html  

17+ friluftsliv: http://rogaland.kmspeider.no/kalender/17-friluftsliv-article5764-3037.html  

Jota-Joti: http://rogaland.kmspeider.no/kalender/jota-og-joti-article3958-3037.html  

Telefonkonkurransen: http://rogaland.kmspeider.no/kalender/telefonkonkurransen-2017-article5681-3037.html  

14+ lek og nevenyttighet: http://rogaland.kmspeider.no/kalender/14-lek-og-nevenyttighet-article5991-3037.htm  

Patruljefører grunnkurs: http://rogaland.kmspeider.no/kalender/patruljeforerkurs-mote-article5065-3037.html  

Lederkurs (17.-19. november) - mer info kommer 

Roverball (2. desember) – mer info kommer 

 

Alt kretsprogram finner du her: http://rogaland.kmspeider.no/kalender/category3037.html  

Speiderhytter finner du her: http://rogaland.kmspeider.no/speiderhytter/category3658.html  

Friluftsutstyr finner du her: http://www.frilager.no/  

Sjekk også: www.speiderprogram.no    

 

 

Ta kontakt på post@rogalandspeider.no hvis det er noe kretsen kan hjelpe deg med. 

Lykke til med oppstart av nytt semester! 
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