
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Bymanøver 2015 
Lørdag 24.oktober ønsker vi velkommen til Bymanøver 2015 for alle speidere, fra 
både KFUK-KFUM og Norges Speiderforbund! 
 
Oppmøte: Registrering ved Johanneskirken kl. 10:00-10:45. Ledersager registrerer 
patruljer i småspeiderløypen. Arrangementet starter med gudstjeneste i 
Johanneskirken kl. 11:00, og manøveren starter umiddelbart etter dette. 
 
Avslutning: Alle møter på speidersenteret når de er ferdig med løypen, hvor det 
også vil være salg av vafler og saft. Småspeiderløypen stenges ikke før alle patruljer 
har vært innom løypen, mens siste oppmøte på post i speiderløypen er kl. 15:30. 
Løypen stenger kl. 16:00. Resultatene publiseres på nett så fort som mulig etter 
manøveren, og premier ettersendes.  
 
Påmelding: påmelding foregår patruljevis og fristen er satt til 15. Oktober. Påmelding 
sendes til mailto:speidersenteret@hordalandsspeiderne.no sammen med vedlagt 
påmeldingsskjema. Påmeldingsavgift er 170 kr per påmeldte patrulje i begge løyper 
om man melder seg på før 15. Oktober. Vi godtar etterpåmelding, men avgiften økes 
da til 260 kr. Vi ønsker at alle melder seg på før 15. Oktober, da dette gjør 
planleggingen lettere. Betal påmeldingsavgift til kontonummer: 9521.05.44993. 
Marker med gruppe – antall patrulje(r) 
 
Generell informasjon: minimum antall speidere per patrulje er 3 og vi anbefaler å 
ikke sende for store patruljer. Alle patruljer i småspeiderløypen må ha en voksen 
ledsager. Småspeiderløypen gjelder for barn mellom 2. og 5. klasse, mens 
speiderløypen er for 4. klasse til 1. klasse på videregående skole, eller til og med fyllte 
16 år. Det eneste transportmiddelet som er tillatt, er beina. Buss, sykkel, skateboard 
og lignende er ikke tillatt. (Unntak kan forekomme ved spesielle behov) 
Speiderne vil bli testet i emner knytt til programmerkene, men både oppførsel og 
bekledning har påvirkning på den totale poengsummen til patruljen. 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
 

Postvakter: Vi er avhengige av at så mange som mulig stiller som postvakter for å 
kunne gjennomføre manøveren. Vi oppfordrer alle ledere, rovere og foreldre til å 
stille. Påmelding av postvakter skjer i samme skjema som patruljepåmelding. Vi krever 
at alle patruljer må stille med minst én postvakt for å kunne melde seg på manøveren. 
Dette inkluderer etterpåmeldte patruljer. Det er viktig å skrive kontaktinformasjon til 
postvakten. Uten nok postvakter blir det lang ventetid på postene, noe som kan 
ødelegge mye for speiderne. Postvaktene vil bli informert om hvilke poster de skal 
stille på på forhånd, og da hvor de skal være. Dersom du ønsker å være postvakt, 
men ikke har blitt tildelt en post, kom til registrering ved Johanneskirken etter 
patruljeregistrering. Postvaktene vil ikke få anledning til å delta på gudstjenesten. 
Postansvarlige vil gå gjennom målet med posten sammen med postvaktene, dermed 
er det viktig å møte opp på posten i tilstrekkelig god tid før speiderne starter løypene 
sine. Postvakter er ikke tillatt å vurdere speidere fra gruppen sin. 
 
Ta med: mat, drikke, skrivesaker, førstehjelpsutstyr og speiderkniv. Speiderpatruljene 
må også ta med kartmappe. Vi anbefaler å pakke i ryggsekk. 
 
Antrekk: Alle skal være iført speiderskjorte og speiderskjerf i henhold til forbundets 
draktreglement (Så langt dette er mulig). Husk å også kle dere etter været! 
 
Spørsmål? Send e-post til kristine_m_5@hotmail.com, eller send melding/ring til 474 
43 182 (kun ettermiddager) 
 

	  
Vel	  møtt	  til	  Bymanøver	  2015!	  ☺	  

 
 
 



                                                
Gruppe:  

Kontaktperson (navn og tlf.nr):  

 
Patruljenavn Ca. antall Speider 

(kryss) 
Småspeider 
(kryss) 

Postvakt (min 1 
pr patrulje) 

Tlf.nr. postvakt 
(Viktig) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

	  


