
Hei alle sammen
27.april 2020

Det åpnes forsiktig opp igjen for å ha fysiske speidermøter,

men med tydelige begrensninger og en felles forståelse for at vi

alle fremdeles må bidra til fellesdugnaden for å begrense

smitte. I speidergruppen vår vil vi etter beste evne legge til

rette for speideraktiviteter i ukene frem til sommeren. Da er vi avhengige av at

alle samarbeider godt, både speidere, ledere og foresatte.

Vi legger opp aktivitetene i tråd med anbefalingene fra myndighetene og 

veileder fra Norges KFUK-KFUM-speidere. Det innebærer blant annet:

• Maks fem personer sammen.

• Alle skal holde minst to meters avtand mellom hverandre og unngå fysisk
kontakt.

• På møtene vil ikke speiderne bruke det samme utstyret. Ting som blir 
brukt vil bli grundig rengjort før det evt. blir brukt uken etter.

• Det blir ikke laget noe spisende på møtene. Speiderne må også ha med 
drikkeflaske da vi ikke har med noe å drikke. 

• Alle møter har fremmøtested utenfor speiderhuset. Det er også viktig at 
de før møtet holder avstand til hverandre. På speiderhuset har vi tilgang 
til varmt vann for håndvask og toaletter.

• Alle patruljene vil bli delt i to under møtene eller halvparten har møte 
annen hver uke slik at ingen er mer enn fem sammen. 

• På starten av møtene vil leder/patruljefører gå gjennom noen regler for 
hvordan vi kan gjennomføre møtene og hva vi ikke kan gjør på møtene. 

• Det er viktig at ingen som har symptomer på forkjølelse eller annen 
luftveisinfeksjon deltar på møtene.

For å lettere ha kontroll vil vi ikke samle alle speiderne hver onsdag til fysisk 

møte men ha ca halvparten hver uke. 

Det blir ingen overnattingsturer for speiderne opp til og med 7. klasse. De fra 

8. klasse og oppover kan fortsette å ha turer så lenge smittereglene blir fulgt.

Samman med lederne har patruljeførerne og assistentene mer ansvar og 

viktigerer oppgaver enn før på møtene da de skal sørge for at regler blir 

overholdt. Det er derfor veldig viktig at speiderne følger det som blir sagt og 

overholder reglene. 



Stifinnerne: De blir delt i to med fysiske møter annen hver uke. 

Vandrerne: Myggpatruljen blir delt i to med fysiske møter annen hver uke. Det 

blir også skypemøter. Laksene, Bjørnhjørning og Måke vil veksle mellom 

fysiske møter hvor patruljen blir delt i to og skypemøter annen hver uke. 

Alle onsdagsmøtene fremover blir utemøter og har møtested utenfor 

Speiderhuset. Det er god plass å ha møter rundt omkring i området uten at det

blir for tett på andre. De to første møtedagene med fysiske møter blir 29. april 

og 6. mai. Vi vil fortsette annen hver onsdag ut fra hvordan ting går og 

eventuelle endringer i  anbefalinger fra myndighetene.

Se vedlagt liste over hvem som har møter når. 

Speideren skal være et trygt og godt sted å være, også nå. Det kjenner vi oss 

trygge på at vi skal får til, ved hjelp av patruljesystemet og de gjeldende 

retningslinjene for smittevern, samt sunn fornuft. Har dere spørsmål så ta 

gjerne kontakt med oss ledere. 

Det er opp til hver enkelt å vurdere om barna/barnet deres skal delta på 

fritidsaktiviteter nå, men vi skal gjøre det vi kan for at dere skal kjenne dere 

trygge på våre aktiviteter.

Gi oss gjerne en tilbakemelding hvis speiderne ikke kan komme på møtene. 

Dette gjelder både om de skal andre ting, er syke, ikke føler dere trygge pga 

smittefaren til å gå på møter eller lignende. Dette gjør det mye lettere for oss 

å planlegge. 

Mer om rådene fra forbundet kan leses her: Råd og tips til fysiske og digitale 

speideraktiviteter. 

All informasjon vi sender ut legger vi også på hjemmesiden vår. 

Velkommen tilbake til speideren!

Speiderhilsen Lederne

Astrid – asii-97@hotmail.com – tlf. 95140486

Jostein – josttrae@online.no – tlf. 97109919

https://kmspeider.no/aktuelt/rad-og-tips-til-fysiske-og-digitale-speideraktiviteter-article15100-870.html
https://kmspeider.no/aktuelt/rad-og-tips-til-fysiske-og-digitale-speideraktiviteter-article15100-870.html
https://laksevaag.kmspeider.no/
mailto:asii-97@hotmail.com
mailto:josttrae@online.no


MØTEPLAN 
Vi legger alt dette også ut på hjemmesiden vår på møtet den gjeldende dag. 

Ta med på møtene: uteklær etter været, drikkeflaske, sitteunderlag og 

speiderskjerf/speiderskjorte. 

ONSDAG 29.april. Fysiske møter samles utenfor speiderhuset kl 18.00 :

Stifinnere: Fysisk møte for Linea Elin, Leander Robin og Sebastian. Er ferdig 

til 19.30. Leder er Jostein, tlf. 97109919. 

Mygg: Fysisk møte for Jonah, Leonora, Sofia og Amin.  Er ferdig 19.00. Leder 

er Randi, tlf. 48122235. Fra 19.15 til 20.00 er Randi på Skype for Kasper og 

Filip. https://join.skype.com/h0LU1GD2XniH 

Laksene: Skypemøte 18.00. Patruljefører er Mari, tlf. 97888979 – 

https://join.skype.com/gHL2cRQQZJAk 

Bjørnhjørning: Skypemøte 18.00. Patruljefører er Martin, tlf. 94893903 – 

https://join.skype.com/oZ7NORX5L8IS 

Måke: Fysisk møte. Patruljen blir delt i to under møtet. Er ferdig til 19.30. 

Patruljefører er Olivia, tlf. 46613928. 

---------------------------------------------------------------------------------------

ONSDAG 6.mai. Fysiske møter samles utenfor speiderhuset kl 18.00 :

Stifinnere: Fysisk møte for Veronika, Maya og Vahied. Er ferdig til 19.30. 

Leder er Jostein, tlf. 97109919. 

Mygg: Fysisk møte for Kasper og Filip.  Er ferdig 19.00. Leder er Randi, tlf. 

48122235. Fra 19.15 til 20.00 er Randi på Skype for Jonah, Leonora, Sofia og 

Amin.  https://join.skype.com/h0LU1GD2XniH 

Laksene: Fysisk møte. Patruljen blir delt i to under møtet. Er ferdig til 19.30. 

Patruljefører er Mari, tlf. 97888979

Bjørnhjørning: Fysisk møte. Patruljen blir delt i to under møtet. Er ferdig til 

19.30. Patruljefører er Martin, tlf. 94893903 

Måke: Skypemøte 18.00. Patruljefører er Olivia, tlf. 46613928 –  

https://join.skype.com/fNgohJCV9YdO 

https://join.skype.com/gHL2cRQQZJAk
https://join.skype.com/h0LU1GD2XniH
https://join.skype.com/h0LU1GD2XniH
https://join.skype.com/fNgohJCV9YdO
https://join.skype.com/oZ7NORX5L8IS

