
 

Hedmark krets av Norges speiderforbund 
www.hedmarkkrets.no 

Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 

Kretsens dag 2011 
Røros og Brekken speidergruppe ønsker  
velkommen til kretsens dag på Røros 28. – 29. mai. 
 
Innsjekk vil finne sted fredag kveld og lørdag morgen mellom klokken 08.00 og 08.45 
 
Program: 
Lørdag (28. mai) 
Frokost:      07.00 – 08.45 
Åpning:      09.00 
Praktisk oppgave:     09.30 
Lunsj:       11.30 
Orientering:      12.30 
Teorioppgave:     15.30 
Middag:      16.30 
Rundtur på Røros med praktisk oppgave: 17.00 
Leirbål i Olavsgruva:    19.00 
Kveldsmat:      21.30 
 
Søndag (29. mai) 
Revelje:      07.00 
Frokost:      07.00 – 8.45 
Flaggheis:      09.00 
Rundløype:      09.30 
Lunsj:       12.30 
Premieutdeling og avslutting:   14.00 
 
Patruljen må ha med: 

• Telt/lavvo 
• Løvsag med ekstra sagblad 
• Tappjern og kniv 
• Skrivesaker, linjal og saks 
• Kompass 
• Ellers utstyr som hver enkelt trenger for en overnattingstur ute. 

 
Merk: De som kommer på fredag må ha med egen kveldsmat. 
 
Deltakeravgift: 300,- kr for speidere, rovere, ledere 
 
Småspeider: 
Småspeiderløypen starter klokken 10.00 på søndag. 
Deltakeravgift for småspeidere er 150,- 
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Påmelding: 
Påmeldingsfrist: 10. mai 
Påmelding sendes per e-post til arild.feragen@gmail.com eller 
per SMS til 90955545. Oppgi gruppenavn, patruljenavn og antall 
(speidere og ledere) ved påmelding. Gi beskjed vist noen har spesielle behov når det 
gjelder mat. 
 
Hytter: 
Det er muligheter for å leie hytter på campingen. Dette gjelder kun for ledere og ledere 
med småspeidere. For leie av hytte ta kontakt med Anna Kojedal Camping (72 41 15 73 / 
95 10 52 56) Det er et fint aktivitetsområde i samme området som kan benyttes av 
småspeiderne på lørdag. 
 
Buss: 
Det vil bli satt opp busser på fredag fra Myklegard og Brumunddal. Og en buss fra 
Myklegard lørdag. Hver enkelt gruppe må ordne med bussutgiftene selv. 
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