1. VENNESLA SPEIDERGRUPPE
www.1vennesla.no

INFO TIL NYE SPEIDERFORELDRE

 Husk: Les programmet nøye ang. tid og sted. Programmet og informasjon ligger
også på vår nettside: www.1vennesla.no til både flokk og tropp. (Høyre side under
program) eller evt. mail.
 Etter 4. møte uten at speider møter opp - på rad, om ikke gitt beskjed ved
sykdom. Ringer Flokkleder/Troppsleder foreldrene fordi da anser vi speideren
som sluttet. Vi har ventelister både i flokk og tropp.
 Ventelistene blir fulgt «slavisk». Det blir ikke gjort skjønn.
 Elektroniske duppedingser legges hjemme- ikke med på tur. Greier det på et
speidermøter eller en helg ;)
Fint om man unngår å ringe speiderne under møtet.
Mye bruk av mobil på speidermøter – samles alle mobiler inn før møtet og leveres
etter møtet er avsluttet.
 TROPP/FLOKK: Skal ha på speiderskjorta og skjerf på speidermøtene.
Speiderskjorta bestilles fra www.speider-sport.no. Merker hvor de skal sitte og
ulike aktivitetsmerker – se www.speiding.no eller www.1vennesla.no
 De nye småspeiderne/tropp blir formelt opptatt i speideren i midten av oktober og
får da skjerf og knute samt merker til speiderskjorta. I troppen – om man har
speiderskjerf/knute får man enhetsmerket. Dette betales i sammenheng med
overnattingsturen til Paulen
 Ved møter i Moskedalen ber vi om at dere ikke kjører til toppen, men parkerer
bilen i bunnen av bakken. Det blir litt kaos dersom alle skal opp for å hente.
 Når møtene er på speiderhuset:”avleveres” speiderene på trappa etter møtet.
Dere må selv avtale med speiderene om de skal vente der eller kan gå hjem eller
evt til møtested.
Det er ikke lov å kjøre på sykkelstien ! (Ledere har disp. ved henting /
levering av utstyr)
 FLOKK: «Avlevering» av speidere må skje til en leder.
Om man er usikker på hvor avleveringen er – RING.
 FLOKK: Foreldre kan være med på speidermøter og turer om ønskelig.
 Husk merking av klær og ting. Ha lykt som virker (sjekke denne hjemme).
 Kniv må henges i beltet. Løs kniv på bakken i mørket er vanskelig å finne. Kniv
bør være med fingerbeskyttelse.
 Bål-ved tatt med hjemmefra må være tørr og helst oppkuttet i mindre stykker.
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 Alle nye speidere blir automatisk innmeldt i Norges Speiderforbund. Se
www.speiding.no for info. Medlemsbladet Speideren kommer 6 ganger i året.
Kontigenten kommer rundt jan/feb.
 Foreldre blir automatisk innmeldt i 1.Venneslas foreldreforening.
Foreldreforeninga driver Speiderhuset og Paulen. Venneslamarsjen og
Venneslakalenderen arr. også.
 Speiderbasen på internett inneholder oppgaver i forbindelse med merker
speiderene kan ta, se www.speiderbasen.no
 Programmerker og ferdighetsmerker kan også jobbes med hjemme. Se
ssmåspeidernes-loggbok eller på www.speiderbasen.no
 Speiderskjorte kan kjøpes på nettbutikk på www.speider-sport.no

