
Terminliste høst 2013 for Bjørgvin KM-speidere 
SORT=KRETSARRANGEMENTER. GRÅTT=ANDRE ARRANGØRER 

 

Når Hva For hvem Hvor Påmeldings-frist Mer info/påmld 

2.-9. august Roland 122, 

avansert peffkurs 

Født '99- '97 

 

Nordtangen 1.juli 

 

Klikk her 

10.-17. august Roland 123, 

avansert peffkurs 

Født '99- '97 

 

Nordtangen 1.juli Klikk her 

16.-18. august Ungdomstur 

Sommer 

Født '00- '97 Hausdalen, Os Info kommer i 

kretspost 

 

13.-15. september Tråkk – patruljehaik Patruljer i hele 

Norge 

Der patruljen ønsker 

å dra 

Ikke påmelding. Kjøp 

merker her. 

Klikk her 

15. september Søknadsfrist fond og 

legat 

Speidere og ledere i 

Bjørgvin krets 

 Med forbehold om 

endringer i legatets 

statutter 

Klikk her 

20.-22. september Holdninger og 

handlinger – kurs 

om grensesetting, 

etikk og overgrep 

Ledere. Født '95 og 

oppover 

Lønningstrand, 

Bergen 

30. august Klikk her 

20.-22. september Roverfemkamp Født '97 og oppover Stavanger 30. august Klikk her 

27.-29. september I fyr og flamme – 

inspirasjonskurs for 

ledere 

Født '96 og eldre Strandheim utenfor 

Oslo 

6. september Klikk her 

27.-29. september Speider-LAN 12 år og oppover Ikke bestemt Info kommer i 

kretspost 

Arrangeres av 

Hordaland NSF 

29. september RoverRebus- 

Rally 

Rovere Bergen og omegn Info kommer i 

kretspost 

Arrangeres av 

Hordaland NSF 

1.oktober 

 

Søknadsfrist Frifond Søk om støtte til 

prosjekter, 

medlemsveksttiltak 

og reisestøtte. 

  Klikk her 

19.-20. oktober JOTA/JOTI Alle Arrangeres lokalt av 

den enkelte gruppe 

 Klikk her 

26. oktober Bymanøver Alle Bergen sentrum Info kommer i 

kretspost 

Arrangeres av 

Hordaland NSF 

26. oktober Vandrerfilmnatt Født '01- '98 Eidsvåg kirke Info kommer i 

kretspost 

 

25.-27. oktober Lederkurs Ledelse Født '96 og eldre Trøndelag 11. oktober Klikk her 

1.-3. november Peffkurs 1 Født '01- '98 Kvamshaug Info kommer i 

kretspost 

 

1.-3. november Gruppeleder-

konferansen 

Gruppeledere og 

gruppestyre-

medlemmer 

Vettre hotell, Asker 11. oktober Klikk her 

9. november ESG-dagen, opplegg 

for ukens 

patruljemøte er laget 

av speidere fra et 

annet land. I år: 

Ungarn  

Patruljer Gjennomføres lokalt Ikke påmelding. Klikk her 

17. november Lederlyst Alle lederne i 

kretsen (fra 17 år og 

oppover) 

Ikke bestemt Info kommer i 

kretspost 

 

13.-15. desember Ungdomstur Vinter Født '01- '98 Dyrkolbotn Info kommer i 

kretspost 

 

Sort: Kretsarrangementer 

Grått: Forbundsarrangementer og arrangementer utenfor forbundet 

Husk at alle dokumenter ligger på kretsens nettside: kmspeider.no/bjorgvin 

http://speiderprogram.no/no/Kalender/Vare_arrangementer/Norsk+Roland+122.b7C_wlrY3g.ips?
http://speiderprogram.no/no/Kalender/Vare_arrangementer/Norsk+Roland+123.b7C_wlrY4h.ips?
http://speiderbutikken.mamutweb.com/Shop/List/Merker-skjerf-og-drakteffekter/80/1
http://speiderbutikken.mamutweb.com/Shop/List/Merker-skjerf-og-drakteffekter/80/1
http://speiderprogram.no/no/Kalender/Vare_arrangementer/Tr%C3%A5kk+2013.b7C_wlvK3y.ips?
http://www.kmspeider.no/no/Kretser_og_grupper/Bjorgvin/Dokumenter/
http://speiderprogram.no/no/Kalender/Vare_arrangementer/Holdninger+og+handlinger.b7C_wlrU5m.ips?
http://speiderprogram.no/no/Kalender/Vare_arrangementer/Roverfemkamp.b7C_wlvMZ9.ips?
http://speiderprogram.no/no/Kalender/Vare_arrangementer/I+fyr+og+flamme.b7C_wlvM0t.ips?
http://www.kmspeider.no/no/Materiell/Okonomi_og_administrasjon/Frifond/
http://speiderprogram.no/no/Kalender/Vare_arrangementer/JOTA+og+JOTI.b7C_wlvMX7.ips?
http://speiderprogram.no/no/Kalender/Vare_arrangementer/Lederkurs+-+ledelse.b7C_wlvM2v.ips?
http://speiderprogram.no/no/Kalender/Vare_arrangementer/Gruppelederkonferanse.b7C_wlvM1u.ips?
http://speiderprogram.no/no/Kalender/Vare_arrangementer/ESG+dagen.b7C_wlfG0j.ips?
http://www.kfuk-kfum-speiderne.no/bjorgvin/#_blank


 Får du ikke kretspost? Send en mail til «bjorgvin@kmspeider.no»! 

 Lurer du på hvorfor det er NSF som arrangerer Bymanøveren i år? Det er fordi KM og NSF bytter på å være arrangør. De 

neste årene er det vi i Bjørgvin KM-speidere som arrangerer VM i speiding om våren, mens Hordaland krins av NSF 

arrangerer Bymanøveren om høsten. Speidere fra begge forbund er selvsagt invitert til begge arrangementene! 

 


