
Hordaland rundt

En lavterskel samling for 
rovere og ledere
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Aktive grupper, som er minst 33 
mulige steder man kan arrangere!



Hva er Hordaland rundt?
Hordaland rundt kan være så mangt, men de tre 
hovedformene vi i kretsstyret ser for oss er:

● En kveld med leirbål
● En enkel overnatting
● En tur på speiderområdet/hytten

Målet er å samle speidere (16+) og skape trygge, sosiale 
møteplasser rundt i hele Hordaland

Derfor er følgende viktig å huske når man planlegger en 
Hordaland rundt tur til sitt område:

● Det er en lavterskel samlingsplass for kretsens 
rovere og ledere, så det burde være kollektiv 
parkering i nærheten, eller parkeringsplasser

● Det tas ikke deltakeravgift på arrangementet! 
● Deltakerne tar med egen mat (eller snacks til å kose 

seg med rundt bålet)



● Kretsen bidrar med ved og kan låne ut 
bålpanner og annet nødvendig utstyr

● Kretskontoret/styret legger ut arrangement på 
nettsiden og som arrangement på facebook, i 
tillegg til promotering på sosiale medier

● Kretsstyret ønsker å være aktive på denne 
samlingsplassen, og så lenge de har mulighet 
så kommer de også innom for en fin prat!

● Brukes en speiderhytte for arrangementet, 
dekker kretsen standard leieutgifter. (Dette må 
søkes om før kretsstyret godkjenner)

● Leder kan be om en oppdatering på hvor 
mange deltakere som står på kretsens 
nettsider, ellers sendes det dagen før 
arrangementet. 

Hva bidrar kretsen med?



Hva må gruppen gjøre for å 
arrangere?
1. Ha et område klart, det kan være 

speiderområdet, speiderhytten, eller bare et 
sted dere pleier å samles/overnatte

2. Stille med minst én rover/leder som kan være 
bålansvarlig

3. Søke til styret innen 3 uker av arrangementet
a. Hvor, når og hvilken type arrangement?
b. Trenger dere bistand til å skaffe ved/bålpanne?
c. Vil dere ta det som en hyttetur? Hvor mye 

kommer det til å koste for leie?
4. Gjerne forberede til leirbålsprat, lek, eller 

annen gøy aktivitet :)



Første tur   første helg på nyåret!
Kretsstyret inviterer til første turen i Hordaland 
rundt!

Sted: 1. Øvsttun sin hytte på Totland

Dato: fredag 6.jan kl.16.30-lørdag 7.jan kl.17.00

- Kom og gå når det passer for dere i det 
tidsvinduet

- Leirbål fredag 6.januar, og mulighet for 
overnatting til lørdag

- Aktiviteter (skitur om det er føre) på lørdagen, 
det kommer mer info etterhvert

Merke til alle som kommer innom og er med!

Pris: 0kr, men man må ta med egen mat for så 
lenge som man skal være med

Påmelding på nettsiden! Se etter Hordaland rundt



Vil din gruppe arrangere? 
Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kristine på 
kristine.maeland@speiding.no

Merket er ikke helt bestemt, dette er 
forslaget kretsstyret ligger på. Har du 
innspill? Vil du lage et eget? Ta kontakt 
med Kristine!

Vi i kretsstyret 
gleder oss til å se 
mange forskjellige 
speiderområder!


