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NYTT FRA KRETSEN, august 2016 

Tingvatn 2016 - felles kretsleir for Agder og Rogaland har gått over i historien.  

Rundt 800 små og store speidere har fått mange gode leirminner med seg hjem. Lage mat på grue, 

eller gass, bygge bord, dra ut på tur i skogen og sover under presenning og mye, mye mer. Selv om 

leiren var preget av en del regn og MYE knott var det likevel en fantastisk stemning!  

 

KRETSSTYRET 2016-2017 

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

Kretsleder:  John Ottar Motland; Varden 

Visekretsleder:  Tone Middelthon; Ålgård  

Styremedlemmer: John Sigve Risanger, Tasta 

   Randi Irene D. Pedersen; Høyland  

   Camilla Surnevik Kristiansen; Rennesøy 

   Alfred Mestad Rønnestad; Gand  

 

Varamedlemmer: Inger Christine Roth Jacobsen; Frøyland/Orstad 

   Joar Fuglestad; Ålgård 

 

Kretsroverkontakt: Halvard Strømme Wersland; Kampen 

    

Kontaktinformasjon finner du her. 

 

REVIDERT REGNSKAP FOR 2015 

En av kretsstyrets oppgaver i følge Organisasjonsbestemmelsene § 2.2.1 er å påse at gruppenes 
regnskap blir revidert. Kopi av fjorårets regnskap sendes til kretskontoret.  

Det kan gjerne skannes og sendes elektronisk til: post@rogalandspeider.no  

Frist for innsendelse av revidert regnskap til kretsen: SNAREST 

 

 

http://www.rogalandspeider.no/index.php?pageID=193&page=kretsstyret
mailto:post@rogalandspeider.no
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KRETSROVERTING  
27.-28. august 2016  

Roverombudet inviterer igjen til kretsroverting på Iglå speiderhytte på Hommersåk. Frist for 
innsendelse av saker: 19. august 2016. 
Selve tinget er gratis, men for bare 100 kroner kan man overnatte fra lørdag og delta på 

festmiddagen. 

 

TEMA for festmiddagen etter Kretsrovertinget: JUL 

Ja, du leste riktig! Jul i august. 

Det blir nisseluer, juletre, julesanger og julemat.  

 

Påmeldingsfrist er Kronprinsesse Mette Marits bursdag, 19. august, til rover.rogaland@gmail.com 

 

14+ Maritim 
Midtholmen, 2.-4. september 2016 

Lær om navigering til sjøs, prøve deg på seiling, lære mer om knuter og tau, kameratredning, teste 

våtdrakt og mye mer.  

 

Påmelding innen 25. august 2016 til kretskontoret eller Min Side. E-post: post@rogalandspeider.no   

 

STIFINNEREKSPEDISJON 2016 
Alsvik natursenter, 10.-11. september 2016 

Rogaland KFUK-KFUM-Speidere inviterer kretsens stifinnere til samling på Alsvik natursenter. 

Invitasjon blir sendt ut til alle gruppeledere.   

Påmeldingsfrist: 1. september 2016 til kretskontoret. E-post: post@rogalandspeider.no   

Mer informasjon finnes på www.rogalandspeider.no 

 

OPPDRAG NORD 
Patruljeførerkurs, 21.-23. oktober 2016 

Patruljeførerkurset Oppdrag Nord blir tradisjon tro blir kurset arrangert på Vier leirsted, Bersagel.  

På kurset tar en for seg patruljemøtet, og går i dybden på ulike emner. Deltakerne får en innføring i 
patruljeledelse og oppgaven som patruljefører. 

Gruppevis påmelding innen 7. oktober 2016 til kretskontoret. E-post: post@rogalandspeider.no 

 

Pilotkurs; revidert patruljeførerkurs 
Vier leirsted, 11.-13. november 2016  

En prosjektgruppe oppnevnt av landsstyret jobber med revidering av patruljekursene. Rogaland har 
blitt spurt om vi kan være pilotkrets – denne utfordringen har vi tatt  

11.-13. november blir det avholdt patruljeførerkurs på Vier leirsted etter de nye rammene.  

Dette kurset har et begrenset antall plasser: 12 stk. 

Gruppevis påmelding innen 20.oktober 2016 til kretskontoret. E-post: post@rogalandspeider.no  

http://www.rogalandspeider.no/index.php?calID=682&navB=1&catID=50
http://rover.rogaland@gmail.com/
mailto:post@rogalandspeider.no
mailto:post@rogalandspeider.no
http://www.rogalandspeider.no/index.php?artID=1122&navB=1
http://www.rogalandspeider.no/index.php?calID=46&navB=1&catID=1
../2014/post@rogalandspeider.no
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Andre arrangement høsten 2016: 

 Tråkk     lokalt     16.-18. september  

 Jota-Joti    Horve 2    15. -16. oktober 

 Rover- og Ledersamling   Orre friluftshus   28. oktober 

 Telefonsamling     lokalt     27. oktober 

 Lederkurs     Vier leirsted   28.-30. oktober  

 14+ Mat    Vier leirsted   28.-30. oktober 

 

 

Sjekk også: www.speiderprogram.no    

 

 

 

http://www.speiderprogram.no/

