
 Samarbeidsavtale felles Roverfemkamp 

 Denne avtalen gjelder arbeidet for en felles Roverfemkamp. Partene er Norges speiderforbund 
 (NSF) og KFUK-KFUM-speiderne (KM). 

 Bakgrunn 
 De to forbundene ønsker å styrke samarbeidet på nasjonale roverarrangement, og anser 
 Femkamp for å være et naturlig utgangspunkt. Roverfemkampen arrangeres årlig av begge 
 forbund, og en felles roverfemkamp vil gjøre at det trengs færre frivillige ressurser totalt sett for 
 å avholde arrangementet. Det er også en målsetning at felles roverfemkamp vil føre til økt 
 deltagelse, og at samholdet mellom roverne i begge forbundene styrkes. 

 Beslutningen om å arrangere felles roverfemkamp er forankret i vedtak fattet på 
 KFUK-KFUM-speidernes Roverting i 2023 og av Komite speiding i Norges speiderforbund. 

 Rammebetingelser 

 ●  Felles roverfemkamp ledes av en samarbeidsgruppe. Samarbeidsgruppen består av 
 representanter fra Komite speiding, Rovernemnda og forbundenes administrasjon. Hvert 
 organ er selv ansvarlig for å finne sine representanter. 

 ●  Arrangørjobben utlyses i begge forbund hver høst, og målet er å ha en stab med rovere 
 fra begge forbund. 

 ●  Arrangør velges av samarbeidsgruppen. 
 ●  Arrangementet skal tilstrebe å ha en hoveddommer fra hvert forbund. 
 ●  Ett av forbundene er sekretariat for arrangementet, og påmelding gjøres i deres 

 medlemssystem.. 

 Reglement 
 ●  Felles reglement vedtas av samarbeidsgruppen. Gruppen gis mandat til å revidere 

 reglementet ved behov. 
 ●  Samarbeidsgruppen kan oppnevne en komité for å jobbe med reglementet ved behov. 



 Økonomi 
 ●  Roverfemkamp skal planlegges for å gå i null. Det skal opereres med en 

 sikkerhetsmargin på 10% av totale kostnader. 
 ●  Budsjett og regnskap skal godkjennes av samarbeidsgruppen. 
 ●  Et eventuelt over-/underskudd deles på forbundene basert på deltagerantall. 
 ●  Ved skader benyttes forsikringen medlemmet har i sitt forbund. 

 Evaluering 
 ●  Etter gjennomført roverfemkamp skal arrangør sende inn rapport og stabsevaluering 

 innen en måned etter arrangementet. 

 Avslutning av avtalen 
 Samarbeidsavtalen løper til en av partene trekker seg. Heving av avtalen krever vedtak i Komité 
 Speiding eller på Roverkongress. 

 _________________________  ________________________ 
 Aksel Holmsen  Ingeborg Kolstad 
 Rovernemndsleder på vegne av roverting 2023  Representant fra Komité speiding 

 Norges KFUK-KFUM-speidere  Norges speiderforbund 
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