
Hei! 

 

I dette dokumentet finner du en liten oppsummering av hva som skjedde på 

roverkontaktsamling høsten 2020. Vi har tatt med hovedpunktene i diskusjonene, 

erfaringsutveksling fra kretsene. Dette skal hjelpe til med å ta med det vi snakket om tilbake 

til kretsene. 

 

Takk til alle roverkontaktene som deltok og bidro til gode diskusjoner.  

 

 

 

  



Introduksjon 

Kontaktinfo i forbundet 

● SOE= Svein Olav Ekvik. Generalsekretær, svein.olav@kmspeider.no. 

Beredskapstelefon: 41218110/ 91516612, ikke til SMS-bruk 

● Trygve Afseth: trygve@kmspeider.no/ support@speiderbutikken.no 

● Magnus, roveransvarlig på kontoret: magnus@kmspeider.no 

● Madeleine, stabsansvarlig hvis dere ønsker å være med å arrangere feks pefftival, 

viro, noro mm.: madeleine.ulstein@kmspeider.no 

● Ragnhild, lederforum/speiderbladet: ragnhild@kmspeider.no 

 

Lederstien 

Vi ønsker at dere tar i bruk lederstien, mer info og video med forklaring 

finner dere på: www.kmspeider.no/lederstien.   
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Studentspeider 

 
Link til mer info om studentspeiding: https://rover.kmspeider.no/hva-er-

studentspeiding/category6292.html 

Vi oppfordrer til samarbeid mellom studentspeiderlag og roverombud 

 

Nettsider 

På roversidene finner man en del ressurser og informasjon, blandt annet: 

● Nasjonale roverarrangementer 

● Rovernemndas møtereferater 

● Digital postkasse 

● Informasjon om studentspeiding 

● Ressurser som ord og utrykk, hytteoversikt og roverkontakt-håndbok 

● Rovernytt og Rovernemndas kulinariske opplevelser 

 

Vi ønsker veldig gjerne hjelp til å videreutvikle rover-sidene våre. Har du ideer, tanker eller 

lignende vil vi veldig gjerne høre fra deg i vår digitale postkasse. Ingen tanker er for små der, 

send det inn!! Vi ønsker spesielt hjelp til artikler til rovernytt ,og flere hytter til hytte oversikten 

vår. 

 

Ute-aktiviteter 

Ute gjorde vi fire aktiviteter. Dette var tangram, presenning og tennisball, spade med bæsj 

og en form for sudoku. 

Tangramen var slik at det lå brikker ett sted og en fasit 10 meter bort derfra. Bare en kunne 

løpe av gangen og det var ikke lov å snakke med de som løp. Tangram-bilder er det lett å 

finne på nett dersom noen vil gjøre det igjen. 

Presenning og tennisball var slik at vi hadde en presenning med fem hull i. Alle holdt i hvert 

sitt hjørne, og måtte samarbeide for å føre tennisballen en runde rundt hvert 

hull uten å miste ballen i bakken. 

Ved spade med bæsj lå det fire pinner slik som på bildet, i form av en spade, 

med en kongle, en bæsj, i spaden. Målet var å flytte to pinner slik at kongla 

ikke lenger lå på spaden. 

Den siste aktiviteten gikk ut på å legge de ni tallene slik at summen av alle 

sidene og diagonalene ble 15. 
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Økt 1- Hvordan aktivisere og drifte roverarbeidet i kretsen? 

Erfaringer fra egen krets som har funket bra 

● Å ha et medlem fra NSF sitt ombud på møtene, og motsatt har ført til økt samarbeid 

mellom forbundene.  

● Arrangementer man har vært år, tradisjoner, gir økt deltagerantall. 

● Vedtekter kan gjøre det lettere å drive kretsroverarbeid da man har noe skriftlig å 

følge.  

● Ved skikkelig valg av nytt ombud blir ombudsmedlemmene mer engasjerte. 

● Felles prosjekter skaper engasjement(bålplass, større tur osv.) 

 

Ulike måter å nå roverne i kretsen 

● Nettsider 

● Facebook(åpen gruppe, lukket gruppe, side) 

● Instagram 

● Messenger-gruppe 

● Roverlagsleder-gruppe 

● Mail 

Smart å bruke flere av disse samtidig for å nå flere. 

 

Aktiviteter 

 

 

 

 

  



Smitteoppsporing på arrangement 

 

For å gjøre en eventuell smitteoppsporing lettere er det viktig å ta vare på en deltagerliste 

med navn og kontaktinfo i 10 dager fra arrangement. Gi beskjed på forhånd i 

arrangementinvitasjon om at dere kommer til å ta vare på dette i 10 dager for eventuell 

smittesporing. 

 

 

 

 

Økt 2 - Roverkontaktrollen 

Roverkontakten er tiligstavgt og skal være et bindeledd og talerør mellom roverne i kretsen 
og rovernemnda. 

hverdagen til en roverkontakt:  
○ Sjekker mail/meldinger/slack 
○ Videresender mail 
○ Chatter med rovere 
○ Deler arrangementer 
○ Delegere oppgaver 
○ Viktigst, ha det gøy, vær speider! 

 
 

Case 1:  

“Du skal arrangere en rovertelttur for roverne i kretsen, men det er en pandemi. Det er 
svært mange hensyn du som arrangementsleder må ta. Vil du avlyse teltturen på grunn av 
alle hensynene eller vil du prøve å arrangere en litt annerledes telttur? Om ja, hvordan?” 

Dette kom fram: 

- Mulig å bytte ut telt tur med telt under åpen himmel eller i enmannstelt. 

Hengekøye. Ha med egen mat. Kanskje ha en smittevernansvarlig på turen. 

Blir muligens en liten tur med færre deltakere. Kan vere lurt å være på et sted 

med mulighet for å vaske hendene i varmt vann.  

- Ta kontakt med kontoret om det er noe man er usikre på  

 

Case 2: 

“Du har gjort mye speiderarbeid den siste tiden. Du kjenner på at ditt eget 

engasjement blir mindre. Hva trenger du for å bli engasjementet ditt? “ 

Dette kom fram: 

- Ha noen i gruppa som tar eget initiativ, og som avlaster deg når du jobber. 

Passe på å ikke gi seg selv for mye ansvar.  

- Viktig at andre også er engasjert. ellers føler man seg alene.  

- Savner fysiske møter med pizza og kos. Det er viktig med roveromsorg.  

- Sosialisering er viktig. Snakke ansikt til ansikt med andre. Muligheten til å ta 

pause 

- Delta på arrangementer hvor du ikke har ansvar. Kommunisere at du er utslitt 

og trenger avlastning. Passe på å ikke bli utbrent. 



 

 

Case 3: 

“Du er rover og leder. Du skal ta opp en ny rover i gruppen din, en som ikke har vært speider 

før. Den nye roveren er ikke kristen. Når den nye roveren skal avlegge speiderløftet reagerer 

han på det kristne innholdet i speiderløftet. Hvordan vil du håndtere dette? “ 

Dette kom fram: 
- Kristendommen betyr ikke at alle må være kristne, men gir oss et innblikk i religion. 

Dette kan gi oss mer forståelse for religion, og gjør at vi lettere respekterer 

hverandre.  

- Verdiene i religionene er viktig.  

- Religion er sensitivt, vanskelig å finne en måte å gjøre alle fornøyde. Dette er en 

vanskelig sak. 

- Viktig å tydeliggjøre at alle er inkludert i gruppa, uansett hvilken tro man har.  

- Speiderløfte er kanskje kun en formalitet.  

- “Tjene gud” kan tolkes til å legge til rette for kristendom på speiderarrangementer. 

- Kristendommen gir mange gode verdier, men det å måtte love å “tjene gud” er 

vanskelig for noen. Vår kristne organisasjon har påvirket mange gode verdier, men 

dumt at dette kan skremme folk vekk. 

 

Under Kretsforum var det mange fine diskusjoner, og alt som ble sagt under RK-samling 

kom fram og ble tatt imot på en fin på av landsstyret og resten av kretsstyre.  

 

 

  



Takk for en hyggelig og lærerik roverkontaktsamling! 

Rovernemndas oppfatning er at en roverkontaksamling med erfaringsutveksling og diskusjon 

på tvers av kretser, gjør det lettere å være roverkontakt. Vi håper dere lærte like mye som 

oss, og syntes dette var et nyttig arrangement. Vi håper også dette vil gjøre det lettere å 

samarbeide på tvers av kretser, og med rovernemnda i fremtiden. Vi er stolte og takknemlige 

for jobben dere gjør!   

 

Takk for en bra helg, 

Speiderhilsen 

Rovernemnda 


