
ROLVSØYSPEIDERNE 
 FREDRIKSTAD KRETS AV NSF 

 
 
 
INFORMASJON OM ROLVSØYSPEIDERNE 
 
Rolvsøyspeiderne er en speidergruppe for jenter og gutter tilknyttet Fredrikstad krets av 
Norges speiderforbund.  Vi har eget forsamlingshus «Speiderhytta» like ved tidligere 
«Rolvsøy rådhus», Råkollveien 103, midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg.  
 
Vi har følgende enheter: 
Småspeidere (Flokken)          3. – 4. klasse møtedager: mandag kl. 18.00 – 19.30 
Speidere (Troppen)                5. – 10. klasse møtedager: tirsdag kl. 18.30 – 20.00 
Rovere                                   16 – 25 år    
Ledere        alle er frivillige uten lønn eller godtgjørelse 
 
 
Hva gjør vi? 
I flokken trener vi på enkle ting som å bruke kniv og øks, knuter, førstehjelp, være på tur, 
leke og mye mer.  I flokken er vi avhengig av hjelp fra foreldre på møter og turer. 
Troppen gjør mye av det samme, men på et høyere ferdighetsnivå.  Troppen tar også 
merker.   
 
 
 
Rolvsøyspeidernes foreldreforening 
Vi har egen «Foreldreforening» som eier og drifter vårt forsamlingshus «Speiderhytta». 
 
 
Informasjon 
Hver enhet har en egen «lukket» Facebook gruppe hvor det legges ut informasjon og en 
del referater med foto.  Vi har også en «åpen» Facebook gruppe og en webside.  Her 
legges det ut mer generell informasjon og få bilder. 
 
 
Utstyr 
I flokken trenger du bare speiderskjerf, men fint om du også har en enkel hodelykt og en 
slirekniv.  Når vi er på overnattingstur, trenger du en sovepose og et liggeunderlag. 
I troppen ønsker vi at speiderne har en speiderskjorte.  Ofte er det mulig å få kjøpt dette 
pent brukt.  I tillegg til sovepose og liggeunderlag er det fint om speiderne i troppen har litt 
turklær og en ryggsekk.   
Det er mulig å få økonomisk hjelp til å kjøpe inn nødvendig utstyr.  Ta kontakt med en av 
lederne våre.   
 
 
Hattekroken bålplass 
Vi er også mye ute i skogen, og da er vi ofte i området rundt vår «bålplass» ca. 800 m. fra 
Rekustad skole / Rolvsøyhallen.  
 
 
 



 
Kanohus 
Vi har eget «kanohus» med 6 kanoer og padleårer helt inntil elva Visterflo, ved Ringstad, 
Nylende.  Medlemmer av Rolvsøyspeiderne og deres familier låner kanoer gratis. 
 
 
Langos speiderhytte 
Rolvsøyspeiderne har en egen hytte ved Børtevann/Langen i Sarpsborg.  Hytta er gammel 
og enkel, men har sjarm og ligger flott til ved vann og skog.  Vi har stort sett to turer til 
denne hytta i løpet av et år.   
 
 
Medlemskontingent 
De som begynner hos oss på høsten betaler ikke medlemskontingent før neste år. 
Kontingenten kommer i januar og gjelder ett år.  Ca. kr. 670,oo.  Sendes ut av NSF.   
 
 
Andre utgifter 
Speiderne må stort sett betale litt for det de er med på av ekstra aktiviteter. 
Ingen dugnader eller andre tiltak som foreldrene MÅ være med på, men vi håper at 
foreldre/foresatte deltar på dugnader for å vedlikeholde vårt forsamlingshus. 
 
 
Spørsmål? 
På vår webside www.rolvsoyspeiderne.no har vi kontaktinformasjon og du har mulighet til 
å sende oss en melding. 
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