
 

Lederinformasjon kretskonkurransen 2018 
 
Hver speidergruppe skal ha en ansvarlig leder over 18 år med seg på kretskonkurransen, og det skal være en 
leder/rover i tillegg pr. deltakende patrulje utover den første. Kravet om en leder/rover pr. patrulje kan fravikes etter 
søknad (sendes konkurransekomiteen) Hver gruppe skal også ha en hjemmeleder som også oppgis ved påmelding. 
Lag en samlet navneliste over alle ledere, rovere og speidere fra deres gruppe som blir med. 

   
Påmelding: 

Lag en liste over patruljene med patruljenavn og deltakernavn med fødselsdato og adresse på alle.             
Listen skal også inneholde navn på ansvarlig leder, ledere/rovere og hjemmeleder.                    
Påmeldingslisten sendes Einar Syvertsen  eisy@online.no  innen mandag 16. april.                                       
Dette er grupperleder sitt ansvar! 

Uten påmelding innen tidsfristen kan det IKKE forventes å få mat. 

 
Det er drikkevann og vannklosett tilgjengelig på overnattingsstedet. Ledere og rovere må ta med egen brødmat. Alle 
ledere og speidere får innkjøpt grillmat og salat på lørdag som vi griller selv. Ta med turkopp/asjett/bestikk.  Er det 
behov for tilrettelegging av kosthold pga. allergi eller lignende, ber vi deg ta med egen mat. 
Lederne skal ikke overnatte i eller ved siden av troppens patruljeområder, men troppens patruljer skal være kjent 
med hvor lederne overnatter. Be konkurransestaben om anvisning dersom du er i tvil. Gruppens ledere er ansvarlige 
for at speiderne møter til korrekt tid på de forskjellige programaktivitetene og at speiderne holder natteroen og ikke 
forstyrrer andre om natten. 

Oversikt over postene: 

Lørdag: Teoretisk oppgave – Orientering – Praktisk oppgave 

Søndag: Førstehjelp – Naturkjennskap – Pionering – Komiteens oppgave 

Kretskonkurransekomiteen lager alle oppgavene. Disse leveres ut og gjennomgås før postoppstart.  
 
Ledernes oppgaver:  

 På første ledermøte blir alle ledere og rovere fordelt som dommere etter emnekunnskap om postene. 

 Lederinformasjon blir inne på ”hovedhuset” under første konkurranse på lørdagen (teoretisk oppgave). 

 På leirbålet lørdag kveld er det mulighet for innslag fra gruppene.  

 Vi trenger hjelp til bedømming av oppgaver, vakthold, sikkerhetskontrollører og oppfølgning av toaletthuset. 
Alle oppgavene blir fordelt på første ledermøte. 

 
 
Gjeldende retningslinjer for kretskonkurransen er tilgjengelig på kretsenes hjemmesider. 
 
Ettersom speiderne stiller i korrekt speiderdrakt er det ytterst viktig at også ledere og rovere bærer denne. 
 
 
Dersom dere har spørsmål, kan dere kontakte:   
K/M: Einar Syvertsen, 986 04 310, eisy@online.no 
NSF: Kjetil Andreas Andersen, 990 92 242, gruppeleder@1skougum.no 
 
Med speiderhilsen 
Konkurransekomitéen 2018 
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