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Hei og velkommen som medlem i Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest 
 
Du er medlem i en speidergruppe og fortsetter dette medlemskapet.  
Faktura på kr.100,- for medlemskap i SBG kommer fra Norges speiderforbund. 
 
Du bør bli medlem i Facebook for å få med info om våre aktiviteter: 
Internt Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest https://www.facebook.com/groups/457937814391569/  
Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest https://www.facebook.com/speidernesberedskapsorvest/  
Vesterlen krets https://www.facebook.com/VesterlenKrets/  
 
Politiattest - bruk vedlagt skriv som vedlegg når du søker her https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/ 
. Vis politiattest til undertegnede når du får den! 
 
Alt program og mye nyttig informasjon ligger på: https://sbgsv.no/  
   
Påmelding til alle arrangement gjøres på hjemmesidene.   
Hvis du er påmeldt og vil melde deg av senere enn 1 uke før arrangementet må du RINGE ansvarlig og melde 
forfall før du melder forfall på denne siden! Avmelding senere enn 1 uke før kan få økonomiske konsekvenser 
(du må betale utgifter din påmelding har medført) 
 
Faktura for kurs blir sendt din speidergruppe. Du må selv gjøre avtale med din gruppe om de dekker noen 
kurskostnader – hvis ikke er du ansvarlig for å betale for kurset når du får faktura fra din gruppe. 
Faktura på andre ting (bl.a. vinterberedskap) blir sendt på epost direkte til deg. 
 
Gi beskjed til Ivar hvis du ikke ønsker at vi skal publisere kjekke bilder med deg! Egen info om 
vinterberedskap kommer 
 
Vest (obligatorisk) får dere utdelt på lån. Piquet skjorte og SBG merke bestilles på Speidersport  
https://www.speidersport.no/produkt/speidernes-beredskap-skjorte/ 
https://www.speidersport.no/produkt/speidernes-beredskap-merke/  
Navnelapp blir bestilt av oss til alle. 
 
Uniforms bukse: Fjellreven Vidda pro dark gray eller Fjellreven Keb black  
https://www.speidersport.no/produktkategori/klaer/voksen/bein/voksen-bukse/ 
eller vår samarbeidspartner Intersport Stavanger, Madla eller Tasta minus 20% (kan bestilles) 
 
Forslag din ønskeliste til jul: Søkestang, Snøspade, Ull, Gode hodelykt 
+ det du måtte mangle som står på vedlagt pakkeliste for beredskaps sekk. 
 
Trenger du utstyr til SBG tur/kurs/aktivitet lån gratis på www.frilager.no – bruk rabattkode SBG100 
 
Flott hvis du går inn på www.min.speiding.no og oppdaterer dine medlemsinformasjoner i Norges 
speiderforbund. Mange har den info som ble lagt inn den dagen du startet i speideren – og der ligger ofte ikke 
din epost og mobiltelefon.  
 
Ta kontakt hvis det er noe du trenger hjelp til eller lurer på 
 
Med hilsen 

 
Ivar Anton Nøttestad,  daglig leder, tlf. 950 31 101 


