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HÅNDBOK 
FOR ROVERKONTAKTER 



KJÆRE ROVERKONTAKT
Du som leser dette heftet er kanskje helt ny roverkontakt for kretsen din? Eller 
kanskje er du erfaren i rollen? Kanskje visste du hva du gikk til da du ble valgt? El-
ler kanskje synes du at alt fortsatt er litt ukjent? Uansett hvor mye erfaring du har 
håper vi at dette heftet vil være en ressurs for deg som roverkontakt! 

Ingen kretser i forbundet vårt er helt like. Dermed finnes det heller ingen fasit på 
hvordan man skal drive roverarbeidet i de ulike kretsene. Vi i rovernemnda ønsker 
at dette heftet skal være et hjelpemiddel for å finne riktig løsning for din krets. 
Dette er ikke en instruks for hvordan du skal gjennomføre oppgaven som rov-
erkontakt. Det er du som kjenner kretsen din best. 



HVA ER DIN ROLLE SOM 
ROVERKONTAKT?

Som roverkontakt er du tillitsvalgt for 
roverne i kretsen. Du spiller en viktig 
rolle for å drive et godt roverprogram 
i forbundet vårt, og du fungerer som 
bindeleddet mellom roverne i kretsen 
og rovernemnda. Roverkontakten rep-
resenterer roverne på kretsstyremøtene 
med tale-, forslags- og stemmerett. I 
tillegg til dette har du også muligheten 
til å arrangere roverarrangementer i 
kretsen. 

Hver roverkontakt har en kontaktperson 
i rovernemnda. Det vil være jevnlig kon-
takt slik at rovernemnda er oppdatert 
på situasjonen i kretsen. Kontaktper-
sonen står til disposisjon dersom det er 
spørsmål eller behov for hjelp i kretsen. 
Ingen spørsmål eller problemstillinger 
er for små eller dumme, ikke nøl med å 
ta kontakt!

HVA ER ROVERNEMNDA?

Rovernemnda er rovernes tillitsvalgte i 
KFUK-KFUM-speiderne, og består av 
seks rovere som er valgt av roverting. 
Rovernemnda er pådrivere for nasjon-
alt roverengasjement, representerer 
roverne i landsstyret og til forbunds- 
kontoret, og er ansvarlige for de  
nasjonale roverarrangementene 
femkamp, roverball, roverkongress og 
roverlandsleir. 

Rovernemnda skal fungere som en 
ressurs for roverkontaktene og kan 
bidra når det dukker opp spørsmål eller 
problemstillinger knyttet til kretsrover-
arbeidet. Enkleste måte å komme i 
kontakt med kontaktpersonen din i 
rovernemnda er gjennom Facebook. 
Dersom du ikke er sikker på hvem som 
er kontaktpersonen din, kan du sende 
oss en mail på rover@kmspeider.no. 



OVERSIKT OVER  
ARRANGEMENTER

Vi har mange arrangementer for rovere 
i løpet av et år - både lokalt, regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt. På disse 
sidene har vi satt sammen en liten 
oversikt over de roverarrangementene 
som er på nasjonalt og internasjonalt 
nivå.

Nasjonale arrangementer 

ROVERKONGRESS
Det nasjonale roveråret starter med 
roverkongress. Denne blir som regel 
avholdt den andre helgen i februar. 
Hvem som arrangerer blir bestemt på 
kongress året før. På roverkongress 
samles rovere fra hele landet for å dis-
kutere saker som rovere har interesse 
i. Spekteret av saker kan variere fra år 
til år. Noen saker går ut på hva roverne 
i forbundet vil at rovernemnda skal ar-
beide med gjennom året, mens i andre 
saker handler det om å si sin mening i 
en sak som skal fremmes på landsting. 
Kongress byr på mye mer enn saks-
behandling også. På lørdagen samles 
man til festmiddag og underholdning, 
gudstjeneste og moro.
 
Noe annet viktig som også foregår på 
kongressen, er valg. Det er på rov-
erkongress man velger hvem som skal 
sitte i rovernemnda det neste året. For 
å stille til valg må man kontakte valg-
komiteen som i månedene før kongres-
sen jobber med å finne folk som har 
lyst til å stille. Det er likevel ikke bare 

rovernemnda som skal velges. Man kan 
melde sitt kandidatur til å arrangere 
roverkongress, roverlandsleir (anneth-
vert år), roverfemkamp og roverball. 
Utenom dette kan man stille til valg for 
å representere roverne på landsting 
(annethvert år) og som representant 
for KFUK-KFUM-speidere på Ungdom-
mens kirkemøte (UKM). Oppsummert 
er kongresshelgen en viktig helg for 
fremtiden for roverne i forbundet. Sam-
tidig som det er en helg man får sett 
igjen gamle og møtt mange nye rovere 
fra hele landet, og det er jo alltid gøy!

LANDSTING
Hvert oddetallsår arrangerer landsting, 
normalt i april. Det er et arrangement 
som er veldig likt roverkongress, bare at 
det gjelder alle i forbundet. Da samles 
patruljefører-, rover- og krets- 
representanter for å si sine meninger i 
saker som angår forbundet. Her velges 
også landsstyret. Det er vanlig at rov-
erkontakten stiller som en av kretsens 
landstingsdelegater. Dette er en viktig 
helg for å styre forbundet i den beste 
retningen.



ROVERLANDSLEIR
Annethvert år, de årene det verken 
er landsleir eller kretsleir, arrangerer 
roverne roverlandsleir. Hvem som ar-
rangerer blir bestemt på roverkongress 
året i forveien. Roverlandsleir er en 
uke med mye spennende og morsomt 
program bare for rovere. Ofte står haik, 
trekamp, konsert, volleyballturnering og 
kaffeslabberas rundt leirbålet på pro-
grammet. Deltagerne blir delt inn i tun, 
som er leirområder. Man kan melde 
seg på som enkeltperson og bli plassert 
på et tun eller man kan melde på hele 
roverlaget og danne tun sammen med 
andre roverlag. Det er som regel ca. 25 
rovere på hvert tun. En veldig fin måte 
å bli kjent med andre rovere på!

ROVERFEMKAMP/ROVERTREFF
Hvert år i september samles rovere til 
en hardbarket konkurranse, som man 
kaller for femkamp. Lagene, som består 
av tre personer, konkurrerer i fem 
forskjellige disipliner; teori, hemmelig 
oppgave, praktisk oppgave, orienter-
ing (både natt og dag) og hinderløype. 
Hvert lag velger selv hvor mange 
disipliner man vil konkurrere i, men for 
å vinne det gjeve femkamptrofeet må 
man ha konkurrert i alle fem.
Vil man være med på arrangementet, 
men ikke delta i noen av disiplinene, 
er det også fullt mulig. Parallelt med 
femkampen blir det arrangert rovertreff. 
Det er stort sett ikke noe spesielt pro-
gram for de som bare er med på rov-
ertreffet, men man kan være heiagjeng 
for de som konkurrerer og ellers bare 
slappe av og møte gamle kjente og nye 
rovere.



ROVERBALL
Det nyeste i rekken av årlige roverar-
rangementer er roverball. Da samles 
man en helg for å ha det gøy sammen, 
både på og utenfor dansegulvet. Denne 
helgen kan man legge igjen alt av telt 
og bålluktende klær hjemme, for dette 
er en helg for å finne frem finstasen og 
virkelig vrikke på dansefoten!

KRETSLEIR OG LANDSLEIR
Hvert fjerde år blir det arrangert 
kretsleir rundt om i vårt vakre land. Da 
samles hver sin krets om én felles leir. 
Av og til samarbeider flere kretser om 
samme leir. Landsleir er hvert fjerde 
år. Mellom hver landsleir og kretsleir 
er det altså to år. Både på landsleir og 
kretsleir skjer det mye for speidere i 
alle aldre. Det er også egne program for 
rovere, som bl.a. inneholder roverkro, 
trekamp og en volleyballturnering. Her 
er kampen om det gjeve volleyballtro-
feet stor. Dersom du har mulighet, er 
det veldig kjekt å bli med som maur 
i forkant av, under og etter leiren. Da 
hjelper man til med å bygge, drive og 
rive leiren.

Internasjonale arrangement

EXPLORER BELT
Sammen med Norges Speiderforbund 
samarbeider vi om et arrangement 
som heter Explorer Belt. Dette arrange-
mentet går ut på at man, i et annet 
land, går på haik over flere dager og 
gjør oppgaver. Klarer man disse op-
pgavene, gjør man seg fortjent til å få et 
flott belte ved turens slutt.

ROVERWAY, ROVER MOOT, WORLD 
SCOUT JAMBOREE (WSJ)
Roverway er en europeisk roverleir 
som blir arrangert annethvert år. Hvert 
fjerde år arrangeres det Rover Moot 
(verdensleir for rovere) og World Scout 
Jamboree (verdensleir for speidere). 
Dersom man har fylt 18 år, kan man 
være i International Service Team (IST), 
altså stab. Alle disse leirene byr på op-
plevelsesrike dager, og det er en gyllen 
mulighet til å møte speidere fra hele 
verden og danne vennskapsbånd på 
tvers av landegrenser. Både Roverway, 
Moot og WSJ blir arrangert i forskjellige 
land hver gang.



HVORDAN ORGANISERE  
ROVERARBEIDET I KRETSEN
Det er ingen av kretsene i forbundet 
som ser like ut. Noen er små kretser, 
mens andre har store avstander. Noen 
kretser har mange rovere, mens andre 
bare har noen få. Ulikhetene fører til at 
det ikke er noen fasitsvar på hvordan 
roverarbeidet i kretsen skal drives. Her 
er det samlet noen forskjellige ideer til 
hvordan man kan drive arbeidet.  

OMBUD
Noen kretser har egne roverstyrer som 
kalles roverombud. Et roverombud 
består gjerne av fire-seks personer og 
arrangerer turer og sosiale arrange-
menter for alle roverne i kretsen, og 
møtes noen ganger i året. Lederen i 
ombudet fungerer som oftest også som 
roverkretskontakt.
 
Ombudets oppgaver
Roverombudet skal kort og godt sørge 
for litt sosiale aktiviteter i kretsen i løpet 
av året. Medlemmene kan for eksem-
pel møtes en til to ganger i halvåret 
og planlegge arrangementer. Antall og 
omfang tilpasses naturligvis etter hvor 
mange rovere kretsen har og hvor  
aktive de er. Når man har et ombud i 
en krets, i stedet for kun en kretskon-
takt, er man flere om ansvaret for å  
arrangere roveraktiviteter i kretsen.
 
Ombudsstruktur
Et ombud kan for eksempel bestå av 
seks rovere, slik som i rovernemnda. 
Dette antallet kan gjerne endres etter 
hvor mange medlemmer kretsen har. 
Styret bør ha en leder og en nestleder. 

Det er en fordel at medlemmene er fra 
ulike roverlag, slik at flere roverlag er 
representert. Det bør også tilstrebes en 
noenlunde lik kjønnsfordeling. 
 
Valg av ombud
Et ombud bør velges på samme tid 
hvert år. Da kan arrangeres et rover-
ting for kretsen. Kretsrovertinget kan 
gjerne kombineres med andre sosiale 
aktiviteter. Noen kretser velger å ha sitt 
roverting samme helg som kretsen har 
årsmøte. Dermed kan de som vil delta 
på begge deler. For å sikre kontinuitet i 
roverarbeidet kan det være fordelaktig 
å ikke skifte ut hele ombudet samtidig. 
Dette kan enkelt løses ved at noen av 
vervene strekker seg over to valgperi-
oder.

Kretsens roverting trenger ikke og skal 
heller ikke være like omfattende som 
tinget på roverkongressen. I god tid før 
arrangementet bør roverne i kretsen 
bli informert om muligheten til å stille 
til valg. På selve tinget velger man 
ordstyrer, stemmeteller og referent. 
Medlemmene velges i hovedsak for et 
år av gangen.

KRETSROVERLAG
Det er ikke sikkert det passer å ha et 
ombud i alle kretser. En krets med få 
rovere kan heller forsøke å starte et 
kretsroverlag. Da går rovere fra ulike 
speidergrupper i kretsen sammen 
og danner et felles roverlag. Et slikt 
roverlag styres og fungerer som et 
vanlig roverlag. I denne modellen er det 
naturlig at roverlagslederen fungerer 
som kretskontakt.
 



ROVERARRANGEMENT I 
KRETSEN

For å holde roverne i kretsen aktive, 
kan det være motiverende å treffes på 
forskjellige arrangement eller aktiviteter. 
Disse kan arrangeres på initiativ av 
de forskjellige roverlagene i kretsen, 
eller av ombudet/kretskontakten selv. 
Hva med å arrangere utekino, f.eks. 
i skogen og kombinere det med en 
overnattingstur? Speidere er kjent for 
å bruke naturen, så hvorfor ikke slå 
til med en topptur eller leie kanoer og 
dra ut og padle sammen? Vil dere gjøre 
noe helt annet, slår rafting eller Gokart 
sjelden feil!
 
Det kan være en god idé å arrangere 
de samme arrangementene hvert år 
for å skape gode tradisjoner. Da kan 
arrangementene etter hvert skape seg 
et godt rykte, noe som kan bidra til 
å trekke deltakere. Det kan være lurt 
å knytte de årlige arrangementene til 
årstider/høytider. Juletiden er høyse-
song for ball, så hvorfor ikke finne frem 
finstasen og invitere roverne i kretsen 
på kretsroverball? Vil dere gjøre ting 
litt mindre formelle, er julegrøttur eller 
juleverksted med pepperkakebaking 
alltid en slager. Rundt påsketider kan 
man dra til fjells for å bygge snøhule el-
ler overnatte på en hytte. Har man ikke 
tilgang på en lokal speiderhytte, går det 
an å leie en hytte og arrangere en liten 

påskeleir for rovere. Når sommerferien 
nærmer seg kan man samles for en 
sommeravslutning med f.eks. grilling, 
og arrangerer man en uhøytidelig  
volleyballturnering er jo det alltid gøy!

Et godt tips er å arrangere få, men godt 
planlagte arrangement i stedet for flere 
dårligere planlagte. Hvis man fastsetter 
datoen tidlig, og publiserer f.eks. en 
semesterplan helt i starten av semes-
teret, er det lettere for roverne å holde 
den gjeldende datoen fri, slik at de kan 
delta. Ved å arrangere få, men gode 
arrangement, vil engasjementet og  
prioriteringen rundt det bli større enn 
ved å lage mange arrangement som 
ikke er så godt planlagte.

Visste du at det fins mange merker for 
rovere? Dersom roverlagene i kretsen 
vil ta noen merker sammen, kan man 
f.eks. ta merker som «Sammen», 
«Overlevelse» eller  «Stop poverty – 
rettferdig handel». Det går an å arran-
gere merkearrangement i kretsen eller 
så kan man ha det som en egen pro-
grampost på et annet roverarrangemt. 
Å ta merker er en fin måte å gjøre noe 
praktisk sammen for å bli kjent med 
hverandre på tvers av roverlagene. 
Informasjon om merkene og flere ideer 
finnes på kmspeider.no under  
“speiderprogram” og ”rovere”.



ØKONOMI
 
Ofte kreves det litt penger for å ar-
rangere gode roverarrangement. På 
kretsstyremøtene kan man legge frem 
et ønske om økonomiske midler til 
å drive roverarbeidet. Som oftest er 
kretsene veldig behjelpelige på den 
økonomiske fronten. Dersom det er 
arrangementer med store kostnader 
kan det være nødvendig å kreve en 
liten deltakeravgift i tillegg. Men husk: 
for høy deltakeravgift kan hindre flere 
fra å delta. I tillegg finnes en liste på 

ANDAKT

KFUK-KFUM-speidere er en 
kristen organisasjon. Dette betyr 
at det skal være et innslag av 
kristen tro på hvert arrangement. 
Som rover og roverleder er det ikke sikkert det alltid er like lett å skulle holde en 
andakt for jevngamle rovere. Det trenger ikke alltid være så mye som trenger å bli 
sagt. Det blir ofte en fin andakt av å snakke om et bibelvers eller en bibelfortel-
ling. Kanskje har du lyst å fortelle om noe du selv har opplevd? Forbundet har gitt 
ut andaktsbøker, som f.eks. Patruljeandaktsboka. Dette er en bok i lommestør-
relse som inneholder flere små andakter som er greie å lese fra. Ellers finnes det 
mange andre bøker som har en andakt for hver dag.

Dersom man ikke vil holde en andakt selv, går det an å spørre noen andre rovere 
om de vil holde, eller man kan invitere en person til å holde andakt. Dette kan 
være en speiderleder, en prest eller en annen som har noe de vil dele.

kmspeider.no over eksterne støtteord-
ninger under ”materiell”.

Når man skal arrangere forskjellige 
aktiviteter og arrangementer, er det en 
stor fordel å ha oversikt over økono-
mien. Derfor er det lurt å sette opp et 
enkelt budsjett for arrangementene. 
Dersom du er usikker på oppmøtet, 
kan det være lurt å sette opp et bud-
sjett med utgangspunkt i ulike deltager-
tall.



HVA ER?  
 
FACEBOOK 
Rovernemnda har en egen Facebook-
side. Her vil du finne mange nyttige 
linker og oppdateringer.
 
KRETSSTYRET  
Styret i kretsen. De holder jevnlige 
møter og tar opp saker på kretsplan. 
Roverkontakten har møte-, tale-, 
forslags- og stemmerett på alle kretssty-
rets møter. 
 
NETTSIDER  
På rovernettsidene finner du alt mellom 
himmel og jord som relaterer seg til 
roverarbeidet; kmspeider.no/rover. Ta 
kontakt dersom du ikke finner det du 
leter etter.
 
ROVERKONTAKTSAMLING  
Årlig samling for alle kretskontaktene 
på høsten. Dette skal være en inspir-
erende og lærerik helg for deg som 
roverkretskontakt.

ROVERKONTAKT 
Bindeledd mellom roverne i kretsen og 
rovernemnda. Kretskontakten jobber 
med roverarbeid i sin krets og hjelper 
roverlag hvis de har problemer. Kret-
skontakten jobber tett med rovernemn-
da. I de kretsene som har roverombud, 
fungerer ombudslederen som kretskon-
takt. 

ROVERMENTOR  
Speiderleder eller tidligere rover som 
skal være en støttefunksjon for rover-
laget.

ROVERNEMNDA 
Pådrivere for nasjonalt roverengasje-
ment. Representerer roverne inn mot 
landsstyret og administrasjonen, og 
er ansvarlige for de nasjonale roverar-
rangementene – i tillegg til alle andre 
ting som berører speidere over 16 år.
 
ROVERNEMNDSKONTAKT  
Hvert medlem i rovernemnda har ans-
var for ulike kretser. Lurer du på hvem 
som er kontakt for din krets, kan du 
enten spørre Rovernemnda på rover@
kmspeider.no eller sjekke listen på 
kmspeider.no/rover. 

Har du kommet over noen rare 
speiderord du ikke forstår?  
Ta kontakt med oss så kan vi 
svare så godt vi kan!!



HVEM ER HVEM?

Nedenfor er en oversikt over hvordan deler av organisasjonen vår er bygd opp. 
Vær oppmerksom på at dette ikke er et offisielt organisasjonskart, men viser bare 
det som er mest relevant for rovere.

LANDSTING

LANDSSTYRET ROVERKONGRESS GENERALSEKRETÆR 

ROVERKONTAKT  

PÅ FORBUNDSKONTORET  ROVERNEMNDA

KRETSKONTAKTER ROVEROMBUD

ROVERLAG


