
Nasjonal Rover Femkamp 2005 – Grenland 
23.-25. September 
 
 
Velkommen som deltaker på årets nasjonale rover femkamp i Grenland.  Arrangementet 
skal gjennomføres på et sted som heter Jarseng, midt mellom Skien og Porsgrunn. 
Registrering/innsjekk vil finne sted fra fredag kveld til 08.45 lørdag morgen. Åpning av 
selve femkampen vil finne sted lørdag morgen klokken 09.00. Første øvelse starter 09.30. 
 
Det er mulighet for å ta seg en dusj på området, men hold det gjerne til ett minimum, da 
varmtvannskapasiteten er begrenset. 
 
Husk 
Utstyr til hemmelig oppgave: Kniv, øks, sag og tommestokk/målebånd.  
Dette må selv medbringes. 
Eget bestikk og dyp og flat tallerken. 
 
Veibeskrivelse 
Letteste veien til Jarseng fra Oslo-området og Sørlandet er E18 
> Ta av fra E18 ved "Telemarksporten" 
> Følg skilting mot Skien 
> I den første rundkjøringen du kommer til (etter å ha passert en jernbaneovergang, forbi 
en toyota bilforhandler m.m.) tar du første avkjørsel (skiltet mot Skien) 
> I neste rundkjøring tar du og av i første avkjørsel (skiltet mot Hovenga) 
> I rundkjøring nummer tre er det andre avkjørsel (mot Hovenga) 
> Gjennom et boligfelt og ut i et landskap preget av jordbruk. I enden av veien kommer 
du til ett kryss, ta til høyre (skiltet mot Jarseng) 
> Følg så skiltingen mot Jarseng 
Ta kontakt hvis dere blir usikre på vegvalget. Det er gode parkeringsmuligheter på stedet. 
 
Det er og gode kollektivtilbud til Grenland. Nærmeste flyplass er Torp, Sandefjord, ca 1 
time fra Porsgrunn. Det går buss fra flyplassen til Grenland. Det går tog fra Oslo, og buss 
fra Sørlandet og Oslo, helt til sentrum av både Porsgrunn og Skien. 
 
Hvis dere trenger transport fra Porsgrunn eller Skien sentrum, si ifra på forhånd så skal vi 
fikse videre transport. 
 
Kontaktpersoner 
Sondre Hansen, tlf. 916 21 903 
Andreas Eikrem Bjørndalen, tlf. 481 75 726 
Hvis dere lurer på noe i god tid før femkampen, send en mail til femkamp@speiding.no 
 
Vi snakkes på femkampen. Velkommen til en spennende helg! 
 
Roverhilsen 
Prosjektgruppen for 
Nasjonal Rover Femkamp 2005 


