
ROVERTJENESTEN
Av Kretsstyret



OM IDEEN

Rovernes valgspråk fra gammelt av er  «Til tjeneste», derav navnet 
«Rovertjenesten».
Rovertjenesten skal være en underorganisasjon for roverarbeid i kretsen.
Per nå er det tenkt et samarbeid mellom Roverombud, Øyvokterne, 
Studentspeiderne, Rovernes førstehjelpsgruppe(vil vi starte opp). 
Det handler om felles sosiale aktiviteter for alle rovere, promotering av hverandres 
spesialinteresser, færre ressurser brukes på planlegging av sosiale aktiviteter og flere 
sosiale arrangementer.
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STYRKER

EGEN 
MEDLEMSORGANISASJON
Egen medlemsorganisasjon med 
lave kontingenter. Vedtekter som 
knytter medlemmene til å være 
medlem i et speiderforbund. 

BREDERE IDEMYLDRING
Bredere idemyldring og bruk av de 
ressursene vi har tilgjengelig. 

ØKONOMISKE FORDELER
Kunne søke midler til større 
prosjekter uavhengig av kretsens 
øvrige søknader -> Mer penger til 
rovering.

FLEKSIBELT MEDLEMSSKAP
Trenger ikke være medlem av flere 
speidergrupper -> rovere sparer 
penger på medlemsskap. 
• Rovere fra andre kretser trenger 

ikke være medlem i kretsen -> 
studenter sparer penger 

• Krav om medlemsskap i lokal 
gruppe / krets 

FELLES SAMARBEID
Felles samarbeid for samme mål – 
øke og skape roveraktivitet – felles 
sosiale aktiviteter -> færre møter for 
planlegging og flere deltakere. 
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SAMARBEID MED KM
Kan samarbeide med KM uten at vi 
må melde oss inn hos hverandre. 



MULIGHETER

STØRRE ARRANGEMENT

Større arrangement for flere 
rovere (eks. brekurs, snøhuletur, 
kanoturer, avansert 
førstehjelpskurs, osv.)

FLERE NASJONALE 
ROVERARRANGEMENT

Bruke ressursene vi har i kretsen, 
for å skape flere nasjonale 
roverarrangement. 

FLERE FOKUSPUNKT

For at du ikke trenger 
medlemsskap i alle steder, kan 
du bli med på det du syns er 
gøy. F.eks hjelpe eldre, 
dugnadsgrupper, lage ved, 
turgruppe for “tøffere turer”, 
beredskap osv. 

ROVERING I 
LOKALMILJØET

Samfunnsengasjement i lokalmiljøet 
til roverlagene ved feks besøk på 
eldresenter, utlevering av ved, 
samarbeid med Frivillighetssentraler. 
Slik blir speiding kjent utad og 
roverne blir kjent med behovene for 
frivillighet lokalt.
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HVA TENKER DERE?

HVA SYNS DU OM 
IDEEN?

Hva er dine personlige 
tanker om dette? Ville du 
brukt denne tjenesten? 

TROR DU ROVERE I GRUPPEN 
HADDE SYNTES? 

Sett i roverne i din gruppe sitt 
perspektiv. 

TROR DU ROVERNE I 
KRETSEN VILLE LIKT DETTE?

Sett deg i roverne i 
kretsen sitt perspektiv.

SPØRSMÅL? 
Still oss spørsmål! 

(Veteranrovere er også 
rovere)
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TIL TJENESTE

2022

Kretsstyret tror at dette kan løfte roverarbeidet i kretsen (og 
kanskje i samarbeid med Bjørgvin) og bidra til å fornye 
kunnskapen om rovernes valgspråk "Til tjeneste". Vi håper 
roverne i kretsen ønsker å prøve ut dette, for å skape et 
bredt samarbeid og mer roverarbeid i kretsen.
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TUSEN TAKK

Ved spørsmål, ta kontakt med 
Kretsleder og/eller Daglig 

leder.   
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