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Melshei ligger like utenfor Sandnes. Her har Stavangerspeiderne en hytte med alle 
nødvendige fasiliteter. Melshei er det perfekte stedet for en Rover 5-kamp.  Vesterlen 
roverne avholder hvert år 5-kamp, i år avholdes den i Melshei. Kom og bli med oss! 
 
Vi utfordrer alle rovere fra NSF og KFUM/KFUK til å stille til 5-kamp. I år arrangeres 
der to nasjonale 5-kamper i Norge en for KFUM/KFUK og en for NSF. Men kampene er 
åpne for begge forbund. Neste år håper vi å samkjøre alt i en stor 5-kamp. Liker du å 
konkurrere eller å bare ha det gøy? Pago’s sverd kommer! Kommer du? 
 
Melshei har ett flott orienterings terreng. Hinderløypa er under oppgradering og vill være 
100% allerede i begynnelsen av september. Den kan beskrives som kort og intens, uten 
alt for mye vann. 24 woodcraft spørsmål og 24 teori spørsmål er ferdig. Den hemmelige 
oppgaven forblir selvfølgelig hemmelig til vi starter øvelsen, men er utarbeidet. 
 
Selve konkurransen blir mer en ”back to basic” konkurranse. Der serveres ikke mat under 
konkurransen. Arrangør ønsker å holde høy kvalitet av arrangementet. Rovermetoden står 
i sentrum. Der blir leirbål hele natten fra lørdag til søndag, ta med gitar og sangbok. Hele 
overskuddet av konkurransen føres tilbake som fine premier.  
 
NOEN SMARTE TING: 

• Spørsmål om reisestøtte må taes direkte med forbundet.  
• Påmelding snarest mulig 

o Internett www.speiding.no  
o Telefon: 22 86 20 20 
o Fax: 22 86 20 50. 

• Ønsker du svar på spørsmål rundt selve arrangementet? Ta kontakt med 
prosjektgruppen på: scoutstavanger@hotmail.com  

      
FAKTA 

• Nasjonal 5-kamp avholdes i Melshei, like utenfor Sandnes i Rogaland. 
• Alle rovere kan delta på 5-kamp.  
• Deltaker avgift er NOK 600,- pr lag (3 rovere på ett lag) 
• 5 kampen starter lørdag morgen avsluttes søndag ettermiddag. 
• Dersom du ikke viser din interesse for 5-kampen kan dette være grunnen til at vi 

mister ett fint arrangement på landsbasis. 
 
Vi snakkes på 5-kamp. Velkommen til dyst.  
Roverhilsen  
Helge Emil Bjelland 
Prosjektleder 


