
Lørdag 24. okt. samles speiderne i Hordaland til årets 

BYMANØVER
Årets Bymanøver vil i år bli avhold, men på en litt annen
måte enn det vi er vant til. På grunn av smittesituasjonen
vil det ikke være mulig å samles i Bergen sentrum. Derfor
vil Bymanøver bli avholdt lokalt ute i hver speidergruppe. 

Fremmøte: Vi på Laksevåg samles patruljevis utenfor Speiderhuset kl. 11.00.

Ta med: Speiderskjerf/speiderskjorte (de som har), drikke, mat og 
sitteunderlag. Klær og fottøy etter været. Vi blir ute stort sett hele tiden selv 
om noen oppgaver kanskje må løses inne på Speiderhuset. 

Hva skjer: Etter en åpning starter manøveren. Vi får da tilsendt oppgaver 
som må løses lokalt. Patruljene får da disse oppgavene i forskjellige 
speiderferdigheter som skal løses og gjennomføres sammen.        

Det blir det en utgave med oppgaver for de opp til 5. klasse (Stifinnere og 
Myggpatruljen) og en utgave for de fra 6. klasse (Laksene, Bjørnhjørning og 
Måke). Øvre aldersgrense er til og med 16 år.

Hva som er på postene vet vi ikke, men ofte er det bl.a. noe med knuter og 
førstehjelp. Når oppgavene er løst sendes de inn. 

Avslutning: Usikkert når vi er ferdige. Regner med at Stifinnerne og Mygg er 
ferdige ca 14.00. Laksene, Bjørnhjørning og Måke må ha levert svarene 
innen 16.00. Vi skal sørge for at alle får gitt beskjed når de er ferdige og kan
hentes. Lederne blir der til alle er hentet.

Påmelding: Innen lørdag 17. oktober til Astrid eller Jostein. 

Vi har frist for å melde på videre og må vite antall speidere og hvor mange 
patruljer vi blir. Gi gjerne også en tilbakemelding hvis du ikke kan være med,
så vet vi at det bare ikke er glemt å melde på. Hvis noen etter fristen kan 
være med så ta kontakt så raskt som mulig. 

Det koster ingen ting å delta, speidergruppen betaler dette. 

Bymanøvermerket: Alle som deltar får årets bymanøvermerke som blir sendt
til oss etter manøveren.

Rovere og ledere: Vi trenger også rovere fra 17 år som ikke kan delta i 
patruljene. Hver patrulje må ha med seg en kontaktperson som skal følge 
patruljen hele dagen. Denne får oppgavene og er bindeleddet mellom 
patruljen og Speidersenteret som svar skal sendes til. Husk å melde på.

Håper flest mulig av speiderne våre kan være med.


