
 

 

NM i speiding 2014: første infobrev. 

Det er ennå lenge igjen til NM i speiding 2014, men her er første info om det som kommer til å bli en 

topp speiderhelg i Trivelige Trøndelag. 

NM arrangeres 13. - 15. juni i Malvik kommune, som ligger ved Trondheimsfjorden. Malvik kommune 

har ca 14 000 innbyggere, og er en kommune i vekst. Den ligger gunstig til mellom Trondheim og 

Værnes/Stjørdal, og har friluftstilbud både med skog og sjø, og fjellet er ikke langt unna. 

I NM-helga øker innbyggertallet med over 1000 friluftselskende speidere og ledere! 

 

Midtsandtangen 

Vi har leid en flott leirplass som heter Midtsandtangen. Tidligere var Midtsandtangen et militært 

område. Men de siste årene har Malvik kommune gjort en storartet jobb med å tilrettelegge området 

for allmennheten.  

Satellittbildet nedenfor er ikke helt oppdatert – nå er det grønt og fint på Midtsandtangen. 

En del av bygningsmassen står igjen etter 

de militære aktivitetene, f. eks. det store 

Messebygget. Her vil lederne få sine 

måltider. Og her kan lederne trekke 

innendørs i lederkro utenom måltidene. 

Ledercampen er like ved Messebygget.  

I leirområdet står det spennende bygget 

Ly og Le. Det er et 40 x 13,5 m stort tak. 

Under dette taket vil innsjekkingen bli. 

Og her vil det bli plass til kiosker som 

Speiderbutikken, osv.  

Alt vil skje på Midtsandtangen, også 

orienteringsløpet. Leirområdet er stort 

og flatt, og det er også store områder for 



konkurranser.  Scene med samlingsplass og underholdning vil bli ved Ly og Le. Det er jo også en fin 

strand her, men vi kan ikke garantere badetemperatur. Bading vil bare bli tillatt med egen leder som 

ansvarlig.  

Vi får disponere et stort område. Men vi kan ikke kreve at Malvik’s befolkning skal holde seg borte fra 

dette fine området. Strandområdet mellom ledercampen og leirområdet vil primært være for dem. 

 

Mat 

Speiderne skal ha med egen mat. Lederne har mulighet til å kjøpe mat på leiren fra fredag kveld. 

 

Ledercamp 

Ledercampen blir som nevnt mellom Messebygget og Pæra.  

For de som ikke ønsker bo i eget telt, er det mulig å leie seg inn i hotelt. Ellers ligger Storsand Camping 

under en km i retning Trondheim. Her må i tilfelle hver enkelt bestille på egen hånd. En kan likevel innta 

måltidene i leiren.  

 

Reise 

Det er mange måter å komme til Midtsandtangen. En kan komme med tog, fly, båt, buss eller bil. På 

fredag ettermiddag / kveld vil vi sette opp busser fra Værnes og fra Trondheim sentralstasjon. Hvis en 

kommer utenom disse tidene vil det også være mulig å komme seg fram med kollektivtransport. Det er 

viktig at påmeldingen inneholder informasjon om ankomst / avreise.  

Vi har en del parkeringsplasser på Midtsandtangen, og hvis det blir nødvendig vil vi anvise annen plass i 

nærheten.  

Innregistrering på Midtsandtangen er etter kl 15 på fredag, og avreise fra Midtsandtangen er etter ca kl 

15 på søndag. 

 

Konkurransene 

Som vanlig blir det mange konkurranser på lørdag og søndag. Oppgavene er godt forberedt (de fleste er 

faktisk allerede ferdige), og alt ligger til rette for et flott mesterskap! Det er jo alltid spennende hva den 

Hemmelige Oppgaven blir, men det vil vi ikke røpe noe om enda (på lenge..) 

 

Litt ekstra fri? 

Vi vil jo presisere at første-pri for ledere som er her, er å bidra i 

nødvendige oppgaver under NM.  

Men hvis det er noen som ser at de har en del ledig tid, er det muligheter 

til å ta seg turer til Trondheim. Vi vil ikke sette opp dedikerte busser til 

slikt, da det går lokalbuss regelmessig. AtB’s buss nr 38 bruker ca 50 min til 

sentrum. I Trondheim er det jo mye å se for den nysgjerrige, f. eks. 

Nidarosdomen, flere museer, Munkholmen. Eller en kan gjøre det litt 

enklere, og bare kose seg i byen. 



Informasjon  
Du finner informasjon på: www.nmispeiding.no og https://www.facebook.com/nmispeiding?ref=hl. 
Sett ”like” på facebook-siden, så får du fortløpende oppdatering når noe skjer.  
 
 
NM-reglementet  
Gjeldende versjon av NM-reglementet, samt all relevant NM-informasjon, finner dere på: 
www.nmispeiding.no ”Til nedlasting”.  
 
 
Arrangør  
Arrangørkretser er Trøndelag krets av KFUK-KFUM speiderne, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag 
kretser av Norges speiderforbund.  
 
 
Blir DU med?  
Det er mange som kjemper om å bli med til NM. Vi i arrangementskomitéen håper at alle speidere vil 
gjøre sitt ytterste gjennom vinteren og våren, slik at vi får se flest mulig av dere på NM i år!  

 Vi ønsker påmeldingene så tidlig som mulig. Kretsene bør gi beskjed tidlig hvis de vet at antall 
patruljer de sender vil avvike fra tillatt antall (se vedlagt reglement) eller hvis kretsen ikke 
kan melde på patruljer innen fristen på grunn av seint kretsuttak.  

 Straks kretsuttakene er gjennomført, gjøres påmeldingen via medlemssystemet -  
min.speiding.no. Både speidere, ledere og eventuelle andre skal registreres.  

 Frist for fullstendig påmelding er 15. mai. 

 Siste frist for eventuelle endringer er 6. juni.  

 Nærmere informasjon om dette vil bli lagt ut på www.nmispeiding.no.  

 Merk at maks antall deltakere per patrulje er 8. Dette er nytt av året.  

 Hver patrulje skal ha med seg en voksen reiseleder som også skal være postmannskap på 
NM. Meld gjerne inn eventuelle ønsker for hvilken type post du helst vil bemanne ved 
påmelding. Reiselederen trenger ikke være godkjent leder, men må meldes på via eget 
forbund pga. sjekk av politiattest. Gruppene har selv ansvar for at reiselederne de sender til 
NM oppfyller dette kravet.  

 
 
Ta gjerne kontakt ved spørsmål – du når oss enklest på 
https://www.facebook.com/nmispeiding?ref=hl  
 

Med vennlig hilsen  

Prosjektleder  

Ketil Inderberg  

KFUK-KFUM speiderne 




