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STIFINNERSPEIDEREN VÅR 2016 
 

Stifinnerspeideren (4-5 klasse) er på tirsdager fra kl 1800 til kl 1915,dersom ikke programmet angir noe annet. 

Se vedlagte program for oppmøtested og tilleggsopplysninger. 

Speidermøtene foregår normalt utendørs og barna må da kles etter været! Stifinnerne bør ha med lykt-/hodelykt og refleksvest når det er 

mørkt ute i tidspunktet for speidermøtet. Når vi skal være i leiren ber vi om at foreldre som kjører leverer/henter ungene på 

ungdomsskolen, dette for å unngå trafikkfarlige situasjoner på Høievegen. 

Programmet for våren baserer seg på KFUK-KFUM sitt speiderprogram kalt ”Tidsreisen” og temaet denne våren er ”Romerne», se 

www.speiderprogram.no. Stifinnerne får et vist antall nautiske mil for hvert møte og må ha minst 5500 nautiske mil for å få semestermerket. 

Programmet for Stifinnerspeiderne legges ut på hjemmesiden til Førre KFUK/KFUM (www.forre-km-speidere.org).  

 

For oss speiderledere er det kjekt og til hjelp hvis det også er foreldre med på speidermøtene.  

 

Denne våren legger vi også opp til at Stifinnerne skal kunne gjennomføre aktiviteter som kreves for å kunne få spesialistmerkene; Speiderleir, 

Sjømann, Stjerne og Galdhøpiggen.  

Aktiviteter som kreves for spesialistmerkene Speiderleir, Stjerne og Sjømann går alle over to møter.  

Sjømann: 23. februar og 5. april 

Stjerne: 2. februar og 8. mars 

Speiderleir: 26. april og Blikshavn 

Speialmerket Galdhøpiggen går ut på å samle 2469 høydemetere på fritiden (speiderne får eget skjema som må fylles ut).  

 

Lederne for stifinnerspeidergruppen er: 

Vebjørn Thorsen, 94881212 

Sveinung Storesund, 90545545 

 

Gruppeleder: 

Lars Erling Lofthus: 41451186 

http://www.speiderprogram.no/
http://www.forre-km-speidere.org/
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Våren 2014 

 

Dato Emne/Aktivitet/Nmil) Sted Forberedelse Ansvarlig 

7 jan 
(ute) 

Felles oppstart for Vandrere og 

Stifinnere. NB! Kl 1800 – 2000 

(500 nmil) 

Leiren  Inger 
Jens Kr 

12 jan 
(ute) 
 

Mat på bål.  

Husk å ta med spikkekniv. 

(500 nmil) 

 

Leiren 1   

19 jan 
(inne + litt 
ute) 

Aking (hvis det er snø) og 

bålkos. 

Bedehuset 1   
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26 jan 
(ute) 

Globalaksjonen (bøsse- 

innsamling) 

(1000 nmil) 

Trenger foreldre med bil som 

kan følge speiderne på. 

innsamlingsrunden 

NB! Kl 1800 - 1930 

Bedehuset   

2 feb 
(ute) 
 

Stjernebilder.  

(500 nmil) 

(Spesialistmerket Stjerne: 4. 

februar og 11. mars) 

Husk å ha med lykt/hodelykt. 

 

Leiren 1   

9 feb 
(inne + litt 
ute) 

Fattig og rik 

(1000 nmil) 

 

Bedehuset 1.   

16 feb 
(ute) 

Vinterferie  1   

23 feb Mat på bål 

(500 nmil) 

(Spesialistmerket Sjømann: 18. 

februar og 1. april) 

Leiren   

1 mars 
(ute) 

Hinderløype 

(500 nmil) 

 

Leiren   

8 mars 

(ute) 
Kompasskurs. 

(500 nmil). 

Ta med kompass hvis du har. 

(Spesialistmerket Stjerne: 4. 

februar og 11. mars) 

Leiren a)   
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15 mars 
(ute) 

Påskemøte  

(500nmil) 

Leiren   

22 mars 

(ute) 
Påskeferie    

29 mars 
(ute) 

Tur Helgelandsfjellet 

NB! Kl 1800 – 1930 

(500 nmil) 

(Spesialistmerke Galdhøpiggen) 

Oppmøtested: Grusbanen ved 

nederste rundkjøring i 

Førresdalen 

1.   

5 april 

(ute) 
Kano 

(500 nmil) 

NB! Kl 1800 – 1930. 

Ta med egen redningsvest hvis 

du har. 

(Spesialistmerket Sjømann: 18. 

februar og 1. april) 

Båthavna i Førresfjorden 1.   

12 april Romerst stridsvogn 

 

(1000 nmil) 

Ungdomsskolen   

19 april 
(ute) 

Aktivitetsmøte. 

(500 nmil). 

NB! Kl 1800 – 1930. 

Husk å ta med kopp. 

Oppmøtested: Stemnestaden 1   

26 april 
(ute) 

Leir forberedelse 

(1000 nmil) 

(Spesialistmerket Speiderleir: 

29. april og Blikshavn) 

Bedehuset 1   

3 mai 
(ute) 

Avslutning Sandbekken (kano, 

grilling). 

Kl 1700 – 1930. 

(500 nm) 

Oppmøte Minutten grill kl 

1700.  

 

1.    
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NB! Noen foreldre må kjøre 

samt hjelpe til på Sandbekken. 

Fint hvis du tar med egen 

redningsvest. 

17 mai Speidertog Oppmøte Førresfjorden 

barnehage kl 0730. Husk 

speiderskjerf. Bruk 

speiderskjorte hvis du har. 

  

 

 

24 – 25 

mai 
Småspeiderleir Blikshavn 

(Spesialistmerket Speiderleir: 

29. april og Blikshavn) 

Kommer ut egen info   

 
 

 


