TSF 2019 - Trønderspeider i friluft
FØRSTE INFORMASJONSBREV
Trøndelag krets av Norges KFUK-KFUM-speidere inviterer til TSF 2019
Sted: Midtsandtangen friluftsområde, Malvik
Tid: 26.-28. april 2019
TSF samler hvert år speidere fra Trøndelag krets av NSF og KFUK-KFUM-speiderne, til konkurranser
og leirliv. Her er mulighetene store for å få nye venner, lære noe nytt, ha det gøy og tilbringe en helg
i friluft sammen med 500 andre speidere fra hele Trøndelag.
TROPPSKONKURRANSE (5.-10. trinn) med kvalifisering til NM
 5.-10. trinn: KM: Vanderer og NSF: Tropp. Deltakeravgift: 700kr. per patrulje.
Konkurransen består av teoretisk oppgave, praktisk oppgave, matoppgave, orientering og en
rundløype bestående av naturkjennskap, førstehjelp, pionering og Løvepatruljens hemmelige
oppgave.
De beste patruljene i konkurransen, kvalifiserer seg for NM i speiding. Se www.nmispeiding.no/ for
mer informasjon om NM.
* Det er også mulig for patruljer å delta utenfor konkurranse, da med mulighet for veiledning
underveis.
SMÅSPEIDERKONKURRANSE (3.-4. trinn og 1.-2. trinn)
 3.-4. trinn: KM: Stifinnere og NSF: Flokk. Deltakeravgift: 400 kr. per patrulje.
 1.-2 trinn: KM: Oppdager og NSF: Bever: 200 kr. per patrulje.
Småspeidere får egen rundløype på lørdag og en praktisk oppgave på søndag. De får også besøke
patruljer i troppskonkurransen som en del av småspeiderkonkurransen.
LEDERE OG ROVERE
Melder seg på sammen med deltakende patruljer i medlemssystemet.
Alle påmeldte ledere og rovere må forvente å delta som postmannskap. Oppgaver tildeles ved
innsjekk.
Speidernes beredskap Trøndelag har påtatt seg ansvaret for beredskap under konkurransen og søker
ledere/foreldre som er lege/sykepleier som kan være i beredskap ved behov. Dersom noen rovere
har lyst å være med som vakt eller førstehjelper, bes de snarest ta kontakt på epost.
sbg.trondelag@speiding.no
PÅMELDING:
Speidere fra NSF og KFUK-KFUM melder seg på via sitt medlemssystem.
Påmeldingsfrist: 7. april 2019
Faktura vil bli sendt ut, rett etter påmeldingsfrist.
Betalingsfrist 14. april. Merk innbetaling med «TSF19 + gruppenavn»
Neste informasjonsbrev vil komme til de påmeldte gruppene, rett etter påmeldingsfristen!

