
Helt enig 15 79%

Litt enig 2 11%

Nøytral 0 0%

Litt uenig 1 5%

Helt uenig 1 5%

Vet ikke 0 0%

Helt enig 10 53%

Litt enig 8 42%

19 responses

Summary

Det var lett finne patrulje området [Lokasjonen]

Patruljeområdene var bra [Lokasjonen]

https://docs.google.com/forms/d/1hLYMpKwu4WwzjE48uuAd_Wh0Xd83IHVCgQfhVqNcuo4/edit
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvFBvSkvG60RdF9yREJYUTluRGlrVWtOTjBjTk10NlE#gid=form
https://docs.google.com/forms/d/1hLYMpKwu4WwzjE48uuAd_Wh0Xd83IHVCgQfhVqNcuo4/edit#start=publishanalytics
https://plus.google.com/u/0/me?tab=oX


Nøytral 1 5%

Litt uenig 0 0%

Helt uenig 0 0%

Vet ikke 0 0%

Helt enig 14 74%

Litt enig 2 11%

Nøytral 0 0%

Litt uenig 1 5%

Helt uenig 2 11%

Vet ikke 0 0%

Helt enig 3 16%

Litt enig 5 26%

Nøytral 4 21%

Litt uenig 1 5%

Helt uenig 4 21%

Jeg synes det var greit å ha leir i en bypark [Lokasjonen]

Det burde ikke vært parkert biler i parken [Lokasjonen]



Vet ikke 2 11%

Helt enig 1 5%

Litt enig 3 16%

Nøytral 4 21%

Litt uenig 7 37%

Helt uenig 4 21%

Vet ikke 0 0%

Helt enig 12 63%

Litt enig 5 26%

Nøytral 0 0%

Litt uenig 2 11%

Helt uenig 0 0%

Vet ikke 0 0%

Toalettforhold og vannhenting fungerte greit [Lokasjonen]

Vakten gjorde en god jobb og sikkerheten i parken var bra [Lokasjonen]



Helt enig 8 42%

Litt enig 3 16%

Nøytral 5 26%

Litt uenig 0 0%

Helt uenig 1 5%

Vet ikke 2 11%

Kiosken var bra og hadde god service [Lokasjonen]

Eventuelle kommentarer til lokasjonen

Kunne tenkt meg en liten veibeskrivelse og tydelig instruks om parkering allerede ved

ankomst  Dårlig merking av kiosk. Ved store arrangementer bør det være flere do

muligheter.  Det var kjempe gøy og jeg koste meg veldig:D  Første gang jeg er med på

KK men synes det var artig å ligge i en bypark og bruke byen. Alltid litt utfordrende med

fristelser som lokker i byen. La merke til noen få speidere som løp til Mc Donalds i stedet for

å spise i leiren men opplevde ikke det som noe stort problem her.  Har fra dag 1 sagt at

Kullås parken ikke var et egnet sted for KK  Jeg synes det var litt skummelt når vi fant

sprøyter fra narkomane og når det dukket opp fulle folk midt i leieren. Det var ikke noe

hyggelig.

Informasjonen i forkant av KK var tilstrekkelig [Møter og Informasjon]



Helt enig 8 42%

Litt enig 5 26%

Nøytral 4 21%

Litt uenig 2 11%

Helt uenig 0 0%

Vet ikke 0 0%

Helt enig 10 53%

Litt enig 7 37%

Nøytral 0 0%

Litt uenig 1 5%

Helt uenig 1 5%

Vet ikke 0 0%

Jeg fikk den informasjon jeg trengte i løpet av helgen [Møter og
Informasjon]

Jeg ønsker mer skriftlig informasjon når jeg kommer på fredag [Møter og
Informasjon]



Helt enig 3 16%

Litt enig 8 42%

Nøytral 3 16%

Litt uenig 2 11%

Helt uenig 2 11%

Vet ikke 1 5%

Helt enig 9 47%

Litt enig 5 26%

Nøytral 3 16%

Litt uenig 0 0%

Helt uenig 0 0%

Vet ikke 2 11%

Helt enig 5 26%

Litt enig 6 32%

Fint å få informasjon om hva som skjer på morgen  [Møter og Informasjon]

Innholdet Peffmøte / ledermøte var viktige og interessante [Møter og
Informasjon]



Nøytral 3 16%

Litt uenig 0 0%

Helt uenig 2 11%

Vet ikke 3 16%

Helt enig 3 16%

Litt enig 3 16%

Nøytral 8 42%

Litt uenig 2 11%

Helt uenig 1 5%

Vet ikke 2 11%

Helt enig 11 58%

Litt enig 3 16%

Nøytral 1 5%

Det burde vært servert varmmat og drikke under møtene [Møter og
Informasjon]

Jeg ønsker revelje på morgenen, slik at jeg våkner tidsnok til flaggheis
[Møter og Informasjon]



Litt uenig 0 0%

Helt uenig 2 11%

Vet ikke 2 11%

Helt enig 13 68%

Litt enig 5 26%

Nøytral 1 5%

Litt uenig 0 0%

Helt uenig 0 0%

Vet ikke 0 0%

Eventuelle kommentarer om møter og informasjon

Savnet oppslagstavle med "offisiell" informasjon. Det var ikke alltid lett å finne ut om man

hadde siste/korrekt informasjon og da hjelper det med 1 sentralt sted å sjekke. Det er og litt

vanskelig med mye muntlig instruks på en forholdsvis lang morgensamling. Spesielt for

"urolige" speidere  Foreløpig har jeg vært lite på sånne møter til å uttale meg:)  Flere peff

møter  Det var litt uoverrensstemmelse mellom skriftlig informasjon som fantes ved

ledelsesplassen og det som skuylle skje Bl.a. var det noefeil i vaktlister som gjorde det litt

forvirrende. Men jeg tror at vaktordningen fungerete på tross av dette. Det ble også gitt infor

om at det skulle sette opp en lederkro men denne såg vi ikke. På KK i fjor fikk vi flere

ganger vite hvilken plass vi var på. Det var veldig moro. Det hadde vært fint å hatt på alle

KK.  Kart med anvisning av parkering (og toaletter) må sendes ut/deles ut ved ankomst. Et

felles informasjonsmøte til et gitt klokkeslett ved ankomst burde vært gjennomført.

Rundløypa på lørdag fungerte fint og postene var bra [Oppgavene]

Postmannskapene lørdag virket forberedt og gjorde en god jobb
[Oppgavene]



Helt enig 13 68%

Litt enig 3 16%

Nøytral 2 11%

Litt uenig 0 0%

Helt uenig 0 0%

Vet ikke 1 5%

Helt enig 14 74%

Litt enig 3 16%

Nøytral 0 0%

Litt uenig 1 5%

Helt uenig 0 0%

Vet ikke 1 5%

Det var bra med 5 store oppgaver [Oppgavene]

Matkonkurransen var passe vanskelig i år [Oppgavene]



Helt enig 6 32%

Litt enig 5 26%

Nøytral 2 11%

Litt uenig 4 21%

Helt uenig 2 11%

Vet ikke 0 0%

Helt enig 6 32%

Litt enig 9 47%

Nøytral 3 16%

Litt uenig 1 5%

Helt uenig 0 0%

Vet ikke 0 0%

Vi må får mer informasjon på forhånd om matoppgaven for å greie og lage et
slikt måltid [Oppgavene]

Rundløypa på søndag fungerte fint og posten var bra [Oppgavene]



Helt enig 7 37%

Litt enig 6 32%

Nøytral 4 21%

Litt uenig 0 0%

Helt uenig 1 5%

Vet ikke 1 5%

Helt enig 9 47%

Litt enig 3 16%

Nøytral 3 16%

Litt uenig 2 11%

Helt uenig 0 0%

Vet ikke 2 11%

Postmannskapene på søndag virket forberedt og gjorde en god jobb
[Oppgavene]

Jeg savnet oppgaven på 100 teori spørsmål [Oppgavene]



Helt enig 3 16%

Litt enig 4 21%

Nøytral 5 26%

Litt uenig 2 11%

Helt uenig 4 21%

Vet ikke 1 5%

Helt enig 9 47%

Litt enig 2 11%

Nøytral 4 21%

Litt uenig 0 0%

Helt uenig 2 11%

Vet ikke 2 11%

Jeg savnet nattoppgaven / hemmelig oppgave [Oppgavene]

Eventuelle kommentarer om oppgavene

Matkonkurransen kan bli enda mer spennende hvis speiderne får vite hovedingrediensene på

forhånd. Da kan de øve og forberede seg. I tillegg kanskje de kan få lov å kjøpe 2 egne

"ekstra" ingredienser for maks kr 50,- (og vise opp kvittering). Da hever vi totalnivået og de



Helt enig 1 5%

Litt enig 5 26%

Nøytral 3 16%

Litt uenig 2 11%

Helt uenig 8 42%

Vet ikke 0 0%

som tar seg bryet med å øve/forberede seg får uttelling for strevet.  Deltok som leder og

kan derfor ikke si annet ann at våre speidere var svært fornøyde med rundløypen og at

posten jeg selv var på fungerte bar. (brannstasjonen). Det var vel noe ventetid på enkelte

poster slik vi forstod det. Planlegging og organisasjon av postmannskapet var noe vi la stor

vekt ved ved vår post for å få det til å flyte gjennom posten for minimere ventetid. Etter min

mening fikk vi til dette bra på brannstasjonen men det varierte ut fra hva vi hørte. Akkurat

dette med tidsbruk på hver post tror jeg er viktig å sette fokus på til kommende KK. Har

aldri vært med på nattoppgave :(  Det var for få oppgaver, så vi ble jo ikke testet ut som

speidere, men det var moro med annerledes oppgaver på lørdag. På søndag synes jeg det

var litt kaotisk. Var ikke til stede på søndag kan ikke uttale meg om oppgavene, men

stiller sp.måls tegn til sikkerheten rundt oppgaven som var å springe fortest mulig frem og

tilbake for å kjøpe burger. Stiller også sp.målstegn med maset om at man måtte stille med

to post mannskap pr patrulje på forhånd når det plutselig ikke ble brukt så mange alikevel.

Det var vanskelig og forstå hvor vi skulle møte opp [Underholdning /
samlinger]

Morgensamlingene var meningsfylte [Underholdning / samlinger]



Helt enig 5 26%

Litt enig 9 47%

Nøytral 1 5%

Litt uenig 1 5%

Helt uenig 1 5%

Vet ikke 2 11%

Helt enig 12 63%

Litt enig 3 16%

Nøytral 3 16%

Litt uenig 1 5%

Helt uenig 0 0%

Vet ikke 0 0%

Det fint at leirbål innslagene var en del av konkurransen [Underholdning /
samlinger]

Leirbålet var bra [Underholdning / samlinger]



Helt enig 11 58%

Litt enig 5 26%

Nøytral 2 11%

Litt uenig 1 5%

Helt uenig 0 0%

Vet ikke 0 0%

Helt enig 10 53%

Litt enig 4 21%

Nøytral 3 16%

Litt uenig 1 5%

Helt uenig 1 5%

Vet ikke 0 0%

Konserten med Rebellis var bra [Underholdning / samlinger]

Avsluttingen og premieutdeling var bra gjennomført [Underholdning /
samlinger]



Helt enig 6 32%

Litt enig 7 37%

Nøytral 1 5%

Litt uenig 2 11%

Helt uenig 1 5%

Vet ikke 2 11%

Eventuelle kommentarer om underholdning / samlinger

Alle ledere er forebilder for våre speidere. De bør være forebilder også under leirbålet, ikke

"camping-turister" som sitter 50 meter fra scenen og er lite/ikke delaktige i underholdningen.

Et leirbål er ikke en konsert som produseres fra scenen, det er noen man skaper i

fellesskap.  Jeg synes at samlingene var ok . Og underholdningen var morsom:D  Fint

med det store leirbålet som underholdning og få opp stemningen i en felles samling. Det jeg

dog savner er den formen der man kommer tetter innpå hverandre. Mulig at vi var litt for få for

å fylle amfiet i Kulås og at dette hadde fungeret bedre om vi var flere. det jeg savnet var andre

møtesplasser der man kommer nærmere hverandre. Jeg har nevnt lederkro som jeg ikke fant

og kansje også et tradisjopnelt bål i ring rundt ilden hadde fungert i denne sammenheng?

Annen info

Alle arrangementer i kretsens regi skal evalueres [Evaluering]



Helt enig 11 58%

Litt enig 6 32%

Nøytral 1 5%

Litt uenig 1 5%

Helt uenig 0 0%

Vet ikke 0 0%

Helt enig 17 89%

Litt enig 2 11%

Nøytral 0 0%

Litt uenig 0 0%

Helt uenig 0 0%

Vet ikke 0 0%

Denne måten å evaluere på fungerer godt [Evaluering]

Bare ledere skal ha tilgang til å evaluere arrangementer [Evaluering]



Helt enig 2 11%

Litt enig 1 5%

Nøytral 2 11%

Litt uenig 5 26%

Helt uenig 9 47%

Vet ikke 0 0%

Helt enig 12 63%

Litt enig 4 21%

Nøytral 2 11%

Litt uenig 0 0%

Helt uenig 1 5%

Vet ikke 0 0%

Alle speidere skal ha tilgang til å evaluere [Evaluering]

Eventuelle komentarer om evalueringen

Syns det er bra at både speidere og ledere få mulighet til å evalure. Man kan vurder og ha

tilpassede evalueringsskjemaer men det holder sikkert med kommentarfelter for at lerede og

speidere skal få mulighet til å komme med kommentarer fra sine respektive ståsted. Evt. kan



Troppspeider 10 53%

Leder i Tropp 9 47%

Besøkende 0 0%

lage skjema med utgangspunkt i speideren ( slik det ser ut til å ære gjort her) og oppfordre

ledere til å bruke kommentarfeltet flitting ved utfyllelse av skjemaet. Publiser resultatet på

ook.no sammen med styrets vurdering. Åpent og transparent!  Veldig moro å kunne gi en

evaluering av det jeg har vært med på. På den måten blir jeg jo også en bedre speider synes

jeg. Vi må jo tenke litt på selve arrangementet også.  Veldig positivt tiltak fra kretsen at KK

blir evaluert. Håper bare at kretsen gjør noe med tilbakemeldingene som blir gjort og ikke

bare evaluerer for evalueringen sin skyld. Det skulle egentlig vært oss speidere som hadde

evaluering.

Andre tilbakemeldinger til kretsen

Kretsen er super gøy og gleder meg veldig til neste gang :DD  Veldig fint med en oppdatert

nettside. Moro at det blir lagt ut litt bilder fra forskjellige arrangementer. Har kretsen egen

Facebook side tro? Har letet, men finner bare en side for roverne. Ønsker egentlig en egen

Facebook side, lettere å følge med når det blir lagt inn ny info. Forstår godt at ikke alle har

facebook, men ønsker det alikevel.  Lurer litt på sammensetningen av oppgavene, hvem

som gjorde de og om det var kvalitetsikret av andre før det ble satt ut i live? Det gikk rykter

om at 23 av 25 spørsmål i en teorioppgaver var veldig spisset med utgangspunkt i ny

speiderbok og som ikke var dekket av forrige speiderbok. Jeg håper at dette var en

misforståelse men hvis dette var riktig syns jeg det er uhørt. Speiderkunnskap er noe man

bygger opp over lang tid og skal ikke være avhengig av at man lest den siste nyutgitte

boken. Videre var det en goid del rot med poeng og prisutdeling men det regner jeg med at

dere er klar over.

Informasjon om deg

Jeg er:

Og jeg er en:



Mann / gutt 12 63%

Kvinne / jente 7 37%

Skriv inn navn og e-post adresse for å bli med i trekningen av et gavekort
på 300 fra Speider-sport

Number of daily responses


