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Årsmelding Roverombudet Trøndelag 2017
Roverombudet Trøndelag har i 2017 bestått av 10 rovere spredd over hele kretsen +
1 fra Nord-Trøndelag. Vi har deltatt på mange forskjellige arrangementer, og hatt
ca.1 møte i mnd. Her har vi hatt for oss forskjellige temaer som vi mener har vært viktig for
rovermiljøet i Trøndelag.

Vinter 5-kamp 3-5.mars
Første helga i mars ble det årlige arrangementet Vinter5-kamp arrangert på Duddelibu. Der
var det tre lag som deltok og vinnerlaget fikk med seg vandrerskia. Andre rovere fra
Trøndelag deltok også.

Påskeleir 8-12.april
Påskeleir for Rovere ble som tidligere år, arrangert i samarbeid med roverombudet KM på
Vassfjellkapellet i påska. Dette ble en stor suksess med 45 rovere fra hele landet. Leiren ble
videreført til nye arrangører til arrangementet i 2018.

TSF 28-30.april
Under TSF 2017 som ble arrangert på Rinnleiret, var mange av Trøndelagsroverne tilstede og
hjalp til der det var behov. Dette er en flott arena for rovermiljøet, hvor vi kan møtes å ha det
gøy sammen.

NORD 2017 1-7.juli
Under landsleiren var noen fra Roverombudet representert på roverombud og roverkontakt
møtet i Døgnchill. Her fikk vi møte flere som hadde roverombud, og som er roverkontakter i
sine kretser. Vi fikk dele erfaringer, og bli bedre kjent.
Mega 8-10.september
Temaet for Mega 2017 var samarbeid. Her skulle vandrerne få samarbeide på tvers av
gruppene i fordelte patruljer. Vi startet på Stykket og bevegde oss nedover til Kløverhytta i
løpet av helgen. Roverombudene NSF og KM samarbeidet veldig godt sammen, og fikk med
oss 30 deltakere fra Sør-Trøndelag NSF og Trøndelag KM.

Kretsting 12.november
På kretstinget var roverne teknisk ansvarlige og hadde overnatting på Gimse Ungdomsskole.
Der hadde vi et lite åpent roverombudsmøte og sosialisering på kvelden. Vi bestilte pizza og
gjorde klart til kretstinget. På Kretstinget stilte vi med frukt, kaffe, kake og grøt til middag.

Symøte 11.desember
Nærmere jul ble det arrangert et symøte i Frikirka, hvor det var både sying, sosialt og gøy.
Dette var åpent for de som ville komme, og vi har planer om å arrangere dette ved senere
anledninger også.
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Roverjulebord 25-26.november
I tradisjon tro ble det arrangert roverjulebord sammen med KM, hvor temaet var «Jul på
Månetoppen». Det ble også laget et eget merke for de som var på julebordet. Det var
overveldende med rovere som kom, så vi måtte dessverre si nei til noen rovere som ville
komme, da vi ikke hadde plass til flere.

