Semesterplan for Roverne
våren 2020
Rovere er mellom 16 og 25 år og har burgunderrødt skjerf.
De eldste speiderne har en del eget program. Roverlaget i
Fetsund deltar også på regionale og nasjonale roverarrangementer. Roverlaget styrer seg selv i stor grad, med
hjelp fra noen eldre ledere når det trengs.

Dato
14.01
27.01

Type møte
Oppstartsmøte felles for alle alderstrinn
Gruppeting (på en mandag)

Lederoppgaver for alle rovere:
Roverne hjelper til i de andre enhetene med forskjellige
lederoppgaver gjennom hele semesteret. Dette er verdifull
hjelp for de andre lederne og et viktig ledd i ledertreningen for
roverne.

Oppmøtested
Kringen
Kringen

28.01
Møte i enhetene
31.01 – 02.02 Kretsleirkurs
Les mer om kurset her

Kringen
Gardermoen

04.02
Rovermøte
07.02 – 09.02 Roverkongress
Les mer om arrangementet her
10.02
Kretsting (på en mandag)

Kringen
Kristiansand

11.02
25.02
03.03

Vinterleker felles for alle alderstrinn
Møte i enhetene
Rovermøte. Bålmøte i skogen ved Abbortjern.

10.03
Møte i enhetene
24.03
Møte i enhetene
27.03 – 29.03 Lederkursbonanza
Les mer om arrangementet her
31.03
Rovermøte
03.04 – 08.04 Vinter-Roland. Kurs i patruljeledelse på vintertur.
Les mer om kurset her
04.04 – 08.04 Ekspedisjon Vinter. Et perfekt kurs for alle som
har vært på Vinter-Roland, eller har tilsvarende
kunnskaper fra vinterfriluftsliv.
Les mer om arrangementet her
21.04
St.Georgsdags-feiring felles for alle alderstrinn
24.04 – 26.04 Mikrokretsleir for alle alderstrinn.
05.05

Møte i enhetene
Kretskonkurranse. Roverne har lederoppgaver.
12.05
Rovermøte
19.05
Møte i enhetene
21.05 – 24.05 Banevoktersamling. Vennskap, moro, mat og
dugnad hånd i hånd. Banevokterne bidrar til at
Nordtangen speidersenter forblir et godt sted å
være.
Les mer om arrangementet her
02.06
Sommeravslutning
27.06 – 04.07 «Grønn fremtid» Regionleir for østlandskretsene
Les mer om leiren her
13.08 – 16.08 Høyfjellstur med brevandring og grottetur.
Roverlaget i Fetsund drar sammen med noen
ledere på en spennende og krevende tur til
høyfjellet for å få fine opplevelser på isbre, i
grotter, i telt og rundt bålet.
Les mer om arrangementet her

Vår nettside: www.speider.net Her finner du oppdaterte
semesterplaner, litt om speidergruppa og nyttige lenker.
Facebook: www.facebook.com/fetsundspeider/

Kringen

Ta med / diverse informasjon
Nye speidere er spesielt velkommen!
For ledere, rovere og speidere født i '06-'04.
Helt valgfri deltagelse. Kl. 18:30 – 20:00.
Påmeldingsfrist 8. januar
Dette kurset er for de som skal arrangere eller være
stab på kretsleir sommeren 2020.
Påmeldingsfrist 13. januar
For ledere, rovere og speidere født i '06-'04.
Helt valgfri deltagelse.
Mer informasjon kommer.

Kringen
P-plass vis-a-vis
Brattåsen
Kringen
Kringen
Nordtangen
Kringen
Utsikten i Odda
Haukeliseter

Hvalstjern
Trollheimen leirsted,
Nannestad
Hvalstjern

Møtet varer kl. 18 – 20. Ta med skiutstyr!

Påmeldingsfrist 8. mars

Påmeldingsfrist 15. mars.
Dette kurset er for speidere født '05-'03.
Påmeldingsfrist 15. mars
Dette arrangementet er åpent for speidere og rovere
født i '04-'02.

Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer.
Hvalstjern
Hvalstjern
Nordtangen

Hvalstjern
Kragenäs,
Tanumshede,
Sverige
Jotunheimen
Teltleir ved Krossbu

Påmeldingsfrist 30. april.

Ta med kopp og gjerne familie.
Vår påmeldingsfrist er 10. mars. Sommerleir er årets
høydepunkt! Mer informasjon kommer.
Påmeldingsfrist 30. april.
Kun for rovere fra Fetsund.
Mer informasjon kommer.

Kontaktinformasjon til lederne:
Gruppeleder og roverkontakt: Peter B. Straumann 92053912.
Roverkontakt: Jo-Inge Nordli 90989503.

