
Velkommen til Speider- og Roverforum 2003        19. aug. 2003. 
 
Takk for at du skal være med som deltager på Speider- og Roverforum 5-7. september. I 
år skal Speider- og Roverforum være på Ingelsrud speidersenter, ca. to timers kjøring fra 
Gardermoen. Vi har satt opp buss som skal møte dere, og kjører dere helt inn på 
speidersenteret. Bussen går fra Gardermoen kl. 17:00, så bestill billetter så dere er der 
før det tidspunktet. For å gjøre dette lettest mulig, ber vi alle om å reise i speiderskjorte 
og speiderskjerf (Husk, de liker ikke kniver på fly...). Bussen koster 150,- (tur/retur), og 
denne betales på Gardermoen (reisekostnadene får dere igjen av kretsen). 
 
Første måltidet vil finne sted klokken 19:30, og da blir det servert varm mat. Det er fint 
om de som har spesielle behov eller går på diett gir beskjed om dette på forhånd, da det 
er mer enn en liten spasertur til nærmeste butikk. 
 
Alvoret begynner på lørdag, og vi håper alle i den anledning kan ta med seg skrivesaker, 
noe å skrive på og sakspapirene dere får tilsendt. Vi skal også ha en spørretime, hvor 
sakene kommer til å være landsleiren i 2005, Speiderbasen og mer, så vi vil be dere om 
å forberede dere blant annet ved å besøke www.speiderbasen.no og se hva dere finner 
der. 
 
På kvelden kommer det til å bli middag. Etterpå blir det leirbål, hvis været tillater det. Vi 
håper dere kan tenke ut noe leirbålsunderholdning, og de som har gitar er hjertelig 
velkommen til å ta den med. Som vanlig har alle med seg egen sangbok. 
 
Overnatting kommer til å foregå i lavvoer. Dvs. at dere må ta med sovepose, 
liggeunderlag og hva dere ellers måtte trenge for å overnatte i lavvo. Ekstra tøy er 
unektelig greit å ha med. Dere vil helt sikkert få lyst til å ta et morgenbad, så badetøy og 
håndkle er da greit å ha i sekken. God hygiene er en fin ting, så tenk på det også. Har du 
tenkt til å innta mat i løpet av helgen, så ta med tallerken, dyp tallerken, kopp og 
bestikk. Utover det ser i gjerne at dere tar med en ekstra t-skjorte, du kan få bruk for 
denne i løpet av helgen... Har vi glemt noe, så bare ta det med. 
 
Avreise søndag blir med buss til Gardermoen kl. 14:00. 
 
Skulle det da være noe du lurer på i anledning forumene, så kan du ta kontakt med 
Håvard eller Stina på telefon 988 46 618. De er ledere for prosjektgruppene, og skal ha 
alle løse tråder i sine sysaker. Du kan også kontakte Nils Harald på Forbundskontoret på 
tlf. 22 86 20 20 eller på e-post: nhs@nsf.scout.no  
 
Vennlig hilsen prosjektgruppen for Speider- og Roverforum 2003 
 
Håvard Otto      Stina Kommedal  
prosjektleder Roverforum   Prosjektleder Speiderforum           
tlf. 988 46 618    tlf. 45 28 00 38 
 
Vedlegg: Retningslinjer for forumene og deler av lovendringsforslaget fra Speiderstyret. 
 
 
PS. En visktenpaleig unsdelrøkese gjort ved et untivseriet i Enlgnad har vist at desrom de to føsrte- og to siste 
botsvkeane i alle oredne i en tekst er riktig plessart, spllier det liten rolle hvkilen reføkkelge de øvirge 
boskvetane i oredne kommer. Tektsen er fullt lesbar selv om de andre bokeastvne kommer huilbtertlulter! 
Dette er fordi vi ikke leser hver eneklt botksav, men ser bidlet av ordet som hehleet. 


