
 

 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 

Statutter kretskonkurransen for speidere i Østre Østfold krets. 
 
1. Kretskonkurransen (KK) arrangeres av speiderombud (SO) i ØØK og en teknisk arrangør (TA) valgt av 

speiderombud/kretsstyre. 

2. KK arrangeres hvert år innen utgangen av april. Geografisk plassering av konkurranseområde skal bestemmes av TA. De 
som påtar seg ansvaret som teknisk arrangør skal følge sjekklisten utarbeidet av Østre Østfold Krets (ØØK) TA skal i 
samarbeid med SO utarbeide et budsjett for KK og dette skal godkjennes av ØØK senest seks uker før start. Etter avsluttet 
KK skal SO sende inn regnskap og rapport fra KK i samarbeid med TA senest to uker etter avsluttet KK. 

3. Kretsleder har det overordnede ansvaret for sikkerheten.  Det skal utnevnes en beredskapsansvarlig for arrangementet. 
Det skal også pekes ut en kriseledelse, som skal kunne være opp å gå innen kort tid hvis en krise oppstår. Kriseledelsen 
skal ikke bestå av de samme personene som sitter i den ordinære ledelsen. Det er kun kretsleder eller en person 
oppnevnt av kretsleder som kan erklære krisetilstand og innkalle kriseledelsen. Alle oppgavene/postene skal ha en 
ansvarlig leder. Lederen skal ha ansvar for sikkerheten under oppgaven/posten. 

4. Kretskonkurransen pågår fra innsjekk fredag til avslutning på søndag. Program og tidsramme utarbeides av SO. KK er en 
patruljekonkurranse og program med innhold skal distribueres til de påmeldte patruljer senest innen to uker før start. 
Konkurransens innhold på poster og praktiske oppgaver utarbeides av SO. Speiderombudet velger ut et dommerpanel fra 3 
forskjellige deltagende speidergrupper i KK til bedømming av praktisk oppgave og leirområdet. Dommerpanelet trekkes 
inn ved eventuelle klager underveis i KK. En av de valgte i dommerpanelet blir utnevnt til hoveddommer av SO. Ved 
uenighet om bedømming av oppgavene, er det kun dommerpanelet som kan endre på ledernes bedømming av oppgavene. 

5. Speidere kan være deltakere i konkurransen ut det året speideren fyller 16 år. Har en speider på et tidligere tidspunkt gått 
over i roverlaget som roveraspirant, så er denne å betrakte som rover og kan ikke delta i KK. 

6. Det er kun tillatt å medbringe oppslagsverk (trykt eller elektronisk) på leirområdet. Ledere har ikke anledning til å 
veilede/hjelpe patrulje under konkurransen, som kan føre til poeng i konkurransen. Dette fører til diskvalifikasjon. 

7. Minste antall deltakere i en patrulje er 3 speidere. Mindre antall kan starte utenfor konkurransen etter avtale med SO. 

8. Påmelding til SO, e-post, SMS, eller telefon. Startkontingent skal betales på giro/nettbank ved påmelding. Gyldig kvittering 

medbringes til start. Ved påmelding skal antall patruljer oppgis.  Alle speidere som deltar på kretsens arrangementer 
skal være registrert medlem i NSF og oppgi medlemsnummer ved påmelding, dette pga. forsikring.  
 
Troppen må stille med minst to ledere som postmannskap. Andre personer kan stille som postmannskap men skal 
godkjennes av SO. 

9. Samtlige patruljer (stifinnere og vandrere) starter i samme klasse. Patruljene vil bli testet i emner fra speiderboka og noen 
valgfrie oppgaver. Oppgavene utarbeides av SO, eventuelt i samarbeid med representanter godkjent av SO/ØØK. Dersom 
noen av oppgavene krever spesielt utstyr eller verktøy, skal melding om dette sendes ut til patruljene sammen med 
programmet senest to uker før KK.  
 
Aspirantpatruljer har lov å ha med hjelpeleder i konkurransen. De stiller utenom konkurransen og kommer ikke til NM i 
speiding. 

10. Sammenlagt skal konkurransen gi maksimalt 300 poeng.  Konkurranseformen skal tilnærmes konkurranseformen i NM, 
men vanskelighetsgraden på oppgavene skal tilpasses slik at speidere på alle nivåer og aldre skal kunne føle mestring. 

11. Vinner av KK er den patruljen som oppnår flest poeng sammenlagt. 

12. Vinner av kretsens bannerkonkurranse er den tropp som oppnår høyeste gjennomsnittlige poeng sum i forhold til antall 
påmeldte patruljer.. 

13. Offentliggjøring av poeng og klagefrister, resultat av dag en offentliggjøres senest innen to timer etter avsluttet 
konkurransedag. Klagefrist er satt til en halv time etter avsluttet konkurransedag. Resultat av KK offentliggjøres senest 1 
time etter avsluttet konkurranse. De patruljene som er berettiget for deltagelse i NM i speiding går automatisk videre. 

14. Protest/klage mot en bedømming på post må leveres skriftlig og umiddelbart etter at patruljen har kommet i mål. 
Protest/klage skal leveres til SO, de vil videreformidle den til dommerpanelet. 

Kretsting 7. februar 2010 


