Merkehelg 10 – 11 mars 2018
Hei!
Det vises til tidligere utsendt informasjon om merkehelga som i år avholdes på Brumunddal
ungdomsskole (adresse; Skolevegen 14, 2383 Brumunddal)
Her følger informasjon om hvilke aktiviteter man kan velge i løpet av merkehelga. Alle skal
nummerere 8 (ikke 6 som det stod i allerede utsendt invitasjon) ønskede aktiviteter, hvor 1
representerer den man ønsker aller mest. Det vil bli gjennomført 4 økter pr speider. Merk at
noen av aktivitetene går over flere økter.
Velg mellom følgende aktiviteter:
1. Fysikk i roteteltet – Lek med forskjellige ting og dets egenskaper. Hva skjer og
hvorfor.
2. Air Scout- Litt flyteknikk, flyets egenskaper, hvordan kan et fly holde seg i lufta??
Kanskje skal vi få testet litt (kommer an på været).
3. Livredning fra vann – gir deg kunnskap om livredning og sikkerhet i vann. Ta med
badetøy, ekstra klesskift (vanlige klær) til å svømme i.
4. Bål – hvordan bruke bål på en hensiktsmessig og forsvarlig måte. Ta med kniv og
fyrstikker. Bruk ikke-brennbare uteklær.
5. Brannvern – kunnskap om forsvarlig bruk av ild, samt forebygging og håndtering av
brann. Ta med ikke-brennbare uteklær
6. Førstehjelp – lær å utvikle gode ferdigheter innen førstehjelp.
7. Lek – bli med og utforsk dine lekne sider og lær å bruke leken bevisst.
8. Kokk – lær om tilberedning av mat til mange. Går over 2 økter. Ta med forkle og
innesko.
9. Søtsaker – lær å lage forskjellige typer godteri selv. Ta med forkle og innesko.
10. Langbue – lær å lage en ordentlig bue og bli kjent med sikkerhet knyttet til
bueskyting. Ta med skarp kniv, sag og skarp liten øks. Går over 4 økter.
11. Rappellering – få kunnskap og erfaring om klatring og sikkerhet. Ta med gode
hansker og uteklær til å rappellere i. Alder 13 år++.
12. Folkemusikk og dans – bli kjent med folkemusikk. Vi har en av Norges beste i
folkedans som instruktør! I tillegg med egen spillemann! Dette blir spennende 😊
13. Speiderhistorie – bli kjent med speiding og speidingens historie. Ta med smarttelefon
hvis du har.
14. Elektriker – lær om elektrisitet og hvordan håndtere elektrisitet på en forsvarlig
måte.
15. Rusgift - lær om skadevirkninger av rusgift
16. Drama – lær å utvikle kreative evner og trene på å presentere noe muntlig for andre
17. Smed/smi – lære å smi en enkel gjenstand. Vi varmer opp jern på en esse og former
det til en ønsket form. Ta med ikke-brennbare uteklær.

Roveraktivitet
Trafikksikkerhet – Her legger vi opp til en dobbeløkt på 4 timer med fokus på
trafikksikkerhet. Først en teoribit før vi tester bråstopp, promillebriller, kjøring på glatt
føre mm. Aktiviteten vil foregå på NAF sin øvingsbane i Moelv. Vi har plass til 15 rovere,
men dette er avhengig av at det er nok ledsagere (dvs noen som har hatt førerkort
sammenhengende de siste fem årene) og at det stiller nok rovere som har førerkort og
disponerer bil som kan brukes. Det informeres for ordens skyld om at det kan gjelde
egne forsikringsregler for bil på øvingsbane, det kommer an på eget forsikringsselskap.
Skader dekkes ikke av NAF eller NSF. Dette er et lukket område, og vi kjører en og en bil
på de ulike banene, så risikoen for kollisjon ansees som liten. Vi har to ledere som kan bli
med som ledsagere, men trenger noen til. Det stilles krav om at de rovere som ikke har
førerkort må ha med bevis for fullført trafikalt grunnkurs og legitimasjon, eller
førerkort i en annen klasse. Dette for å kunne være med å kjøre, men det øvrige
opplegget kan man selvsagt være med på uten trafikalt grunnkurs.
Det er også fint om roverne setter opp 4-5 aktiviteter om de ikke får blitt med på
roveraktiviteten (grunnet for mange rovere).
Vi trenger noen rovere til å avholde bål-økt lørdag kveld og søndag (dette er etter
roverøkta).

Vi håper aktivitetene faller i smak og ser frem til en spennende merkehelg på Brumunddal
ungdomsskole. Vedlagt ligger et utarbeidet påmeldingsskjema som vi ønsker at alle benytter
ved påmelding.

Påmeldingsskjemaet fylles ut elektronisk og sendes til:
brumunddal.speidergruppe@gmail.com innen 28/2-18. (fristen er utvidet noe i forhold til
tidligere utsendt invitasjon). Påmeldingen er bindene. Ved eventuelle påmeldinger etter
denne dato kan man ikke forvente å få ønskede aktiviteter oppfylt.

Gruppene vil få tilsendt en oversikt over fordeling av økter ca en uke i forveien.
Velkommen til merkehelg 2018!

Med vennlig speiderhilsen Brumunddal Speidergruppe

