
 

 

 

NM i speiding 2015 
 

NM i speiding 2015 arrangeres 5.-7. juni på Hognestad i Time kommune. 
 

Pris: 0000 

 

Avreise fredag 5 juni kl 1700 fra Førre bedehus 

Retur på Førre bedehus søndag ca kl 1800 
 

 

Pakkliste til NM 

 
 Speiderskjorte med korrekte merker skal være på + skjerf og knute.(Alle som skal delta må skaffe 

seg speiderskjorte, vi skaffer merker.  
 

 Leirbålskappe hvis du har. 

 Stol som vi lagde på speideren, for de som har. 

 Sovepose.  

 Liggeunderlag. 

 Ekstra undertøy-skift/ullundertøy. 

 Ekstra sokker. 

 Ekstra bukse. 

 Lue/votter det kan være kaldt om natten. 

 Genser. 

 Regntøy. 

 Fjellsko/ støvler gode sko på. 

 Jakke. 

 Kopp/tallerke(flat og dyp)/bestikk helst i egen bestikk pose. 

 Drikkeflaske. 

 Speiderkniv + leathermann hvis du har. 

 Kompass hvis du har. 

 Litt godteri. 

 Penger til kiosk 

 Matpakke til reisen 

Alt må pakkes i sekk eller stor bag, dette for å muliggjøre god orden i teltene dette er en del av 

bedømmingen under NM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NB: Ferdig utfylt vedlagt helsekort må medbringes VED AVREISE 

·         

Helsekort NM i speiding 2015 
Gruppe Patrulje 

Navn Fødselsdato 

Adresse 

Navn på foresatte  

Navn, adresse og telefonnummer 

Navn, adresse og telefonnummer 

Har speideren kjente allergier? JA   -   NEI 
Sett ring 

Har speideren kjente sykdommer? JA   -   NEI 

Informasjon om allergier/sykdommer 

Bruker speideren medisiner?  JA   -   NEI Sett ring 

Informasjon om medisiner (Type, dosering og tider) 

Om medisiner: 
Det forutsettes at speidere som bruker faste medisiner har med seg alle de medisiner de 
trenger for helgen selv. 

Bruk baksiden til informasjon som ikke får plass her.  

Informasjon på baksiden JA   -   NEI Sett ring 

Signatur foreldre/foresatte 

Om helsekortet:  
Helsekortet oppbevares i patruljens førstehjelpsveske og medbringes ved besøk på sykestuen.  
 
Erfaringer fra tidligere leire og arrangementer viser at helsekortene i mange tilfeller er svært 
dårlig utfylt. Vi ber derfor om at det er foreldre/foresatte som fyller ut helsekortene og at dette 
fylles ut så nøyaktig som mulig, kortet er vår eneste måte å vite om ditt barn har sykdommer, 
allergier eller annet vi må være oppmerksomme på. 
Dersom det er ting vi må være spesielt oppmerksomme på gjennom helgen ber vi om at vi blir 
gjort kjent med dette på forhånd.  

 

 

 


