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Trøndelag krets av Norges Speiderforbund og Trøndelag krets av KFUK-KFUM speiderne
inviterer til årets NM i speiding!

10. - 12. juni 2022 vil arrangementet foregå i Levanger kommune. Levanger ligger ved
Trondheimsfjorden, 75 kilometer nordøst for Trondheim. Det har bystatus og ca. 20 000
innbyggere. Område for NM vil være rundt Levanger ungdomsskole.

Vi gleder oss til å ta imot rundt 1000 speidere, fordelt på over hundre patruljer, fra hele
landet! Det blir selvfølgelig konkurranser som utfordrer praktiske, kreative og teoretiske
evner og godt samarbeid. Men det blir også tid til sosial omgang, leirliv, mulighet for å lære
nye ting og få nye venner. Og ikke minst blir det mulighet for å ha det gøy, som er det
viktigste!

Levanger ungdomsskole
Levanger ungdomsskole stod ferdig til skolestart høsten 2015. Den ligger vakkert til på
Røstad, like i nærheten av Trønderhallen og Nord Universitet. Skolens uteområde innbyr
til aktivitet med klatrestativ, basket, trampoline, bordtennisbord og kunstgressbane. Det
er bærbusker og trær, mange sitteplasser, og to utvendige amfi.

NM vil foregå på områder rundt skolen hvor det er jorder med plass til å sette opp telt og
ha konkurranseområder.

PÅMELDING
Påmeldingen åpner 07.04.2022 i min.speiding. Denne påmeldingen benyttes av alle, både
deltakere fra Norges Speiderforbund og KFUK-KFUM Speiderne. Gruppeleder sender inn
påmelding for deltakende patrulje(r) fra sin gruppe, samt fyller ut informasjon om
reiseleder, hjemmeleder etc..
Alle øvrige som ønsker å delta som stab, SBG eller annet må melde seg på via individuelt
påmeldingsskjema.

Påmeldingsfrist er 15.05.2022.

Hvis kretskonkurransen gjennomføres etter denne fristen, ber vi kretsen si fra om dette i
god tid. I planleggingen tar vi utgangspunkt i at alle kretser sender det antall patruljer som
er tillatt i henhold til NM-reglementet / fjorårets medlemstall. Hvis kretsen tenker å sende
færre patruljer enn dere har mulighet til, meld fra om dette i god tid.

Hvis dere har spørsmål som er knyttet til påmeldingen kan det sendes til nm@speiding.no
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PRISER

Hva Pris Kommentar

Deltakeravgift patruljer 4 000,-

Deltakeravgift stab/leder 300,- Inkl. te/kaffe, merke, lederkro

Mat stab/leder 450,- Brødmåltider og varmmat fra fredag-søndag

Hotelt 150,- Gjelder kun for stab/leder

REISE
For å komme seg til Levanger finnes det flere muligheter. I tillegg til bil eller buss er tog er et
godt alternativ. Det tar ca. 10 minutter å gå fra Røstad stasjon til NM-området. NB! Pass på
å velge Røstad stasjon som stoppested og ikke Levanger stasjon.

Om fly benyttes til Trondheim lufthavn så går toget nordover fra flyplassen. Toget har
avgang ca. en gang i timen fra Trondheim. Nordfra er det dessverre ikke mange avganger å
velge i, men det er et par. Vi vil være behjelpelig med frakt av utstyr (patruljekasser) fra
togstasjonen og til leirområdet.

PARKERING
Det blir tilrettelagt for parkering av biler, hengere og busser i nærheten av området.

INNSJEKK
Konkurranseområdet åpnes for innsjekk fredag kl. 17.00.

MAT OG OVERNATTING
Fredag kveld serverer vi varmmat til alle deltakere (inkludert i påmeldingsavgiften).
Serveringen vil starte rundt kl. 19.00 og varer til ca. 22.30. Er det noen som forventer å
ankomme etter dette så ta kontakt så ordner det seg med en matbit før sengetid.

For ledere/stab og øvrige blir det tilbud om mat i lederkroa gjennom hele helga. Det gis
også tilbud om overnatting i ferdig oppsatt hotelt for ledere og stab. Dette bestilles i
påmeldingen.

TIDSSKJEMA
Lørdag starter med flaggheis og åpning av arrangementet. Selve konkurransen pågår fra
åpning lørdag til avslutning søndag. Det gis ikke oppgaver i tidsrommet mellom leirbål
lørdag og revelje søndag. Det forventes at arrangementet er ferdig ca. kl. 15.00 på søndag.
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NYTT REGELVERK FOR NM
Det er vedtatt nytt regelverk for NM i speiding. Det kan leses her.

FORHÅNDSOPPGAVE MATOPPGAVE
Hver patrulje vil få utdelt en ingrediens til hver av rettene forrett, hovedrett og dessert.
Denne ingrediensen vil det bli gitt informasjon om i infobrev 3 som går ut til alle kvalifiserte
patruljer.
Øvrig mat til konkurransen og resten av helga må medbringes av patruljene. Gjør
oppmerksom på at Rema 1000 ligger 200 meter fra leirområdet og er informert om
arrangementet slik at varelageret er fylt opp.

POSTMANNSKAP
Alle patruljer må ha med seg en ansvarlig reiseleder til NM. Denne forventes å stille som
postmannskap under konkurransen. Mer informasjon om dette kommer i infobrev 3.

POLITIATTEST
Vi minner om kravet til politiattest. Dette må være i orden for alle reiseledere, observatører
og stab som skal være med på NM og som er 15 år eller eldre (dette gjelder altså ikke
speidere som deltar i konkurransen). For spørsmål vedrørende politiattest, ta kontakt med
forbundskontoret, nsf@speiding.no.

BESØKENDE
Det er fullt mulig å komme på besøk og se på konkurransene. I lederkroa vil det være mulig
for besøkende å kjøpe seg mat.

KONTAKTINFO TIL HOVEDKOMITÉ
Prosjektleder
Britt Hegvold Jørgensen
britt.jorgensen@speiding.no
413 14 967

Følg med på nmispeiding.no for mer informasjon.
Ved spørsmål kontakt oss på nm@speiding.no

Vi i NM-komiteen gleder oss til å se dere i Levanger i juni!
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