
 

 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 

Kretskonkurranse for tropp 27. – 29. april Info #1 
 
Her er en del informasjon om KK som er lurt for speiderne og lederne å lese igjennom i god tid før KK. Se 
også invitasjonen til KK som ligger på ook.no 
 

Generelt:  
 Fullstending tidsplan vil bli gjort tilgjengelig på web i kort tid før KK.  
 Det er vanntoaletter ved leirplass i Landeparken, og på den ene posten i Rundløypa. 
 Fredag kveld står det varme griller klare fra Kl. 19:00 og utover som Dere kan grille middagen på. 

Mat må medbringes selv. Peffmøte, ledermøte og sosial hygge står også på menyen på fredag kveld. 
 Lunsj på lørdag skal spises i rundløypa, og må derfor medbringes. 
 Middagen på lørdag er en del av Kretskonkurransen (se info lenger ned) 
 Drikke- og oppvask -vann vil være tilgjengelig ved leierplassen i Landeparken. 
 Søppel kastes i egen merket container. 
 Det blir egen ledercamp, med gratis kaffe/Te hele tiden. Det blir også en ledersamling for alle 

sammen på lørdag kveld. 
 Kiosken vil være oppe innimellom slagene, og er sentralt plassert midt i parken. 

 
Oppgaver: 
 
Her kommer kort info om de forskjellige oppgavene dere vil få i løpet av helgen. 
 
RUNDLØYPA 
I rundløypen vil det være 6 poster – med følgende tema: 

 Førstehjelp 
 Kart og Kompass 
 Speiderkunnskap 
 Naturkjennskap 
 Knuter 
 Surringer 

Noen poster gir maks 30 poeng, andre gir maks 20 poeng.  
 
MATOPPGAVE 
Matoppgaven er middagen på lørdag, og startet Kl. 16:00.  Varighet 2 timer* 
 

 Oppgaven skal lages på eget patruljeområde 
 Patruljen kjøper selv inn maten og medbringer denne 
 2-retters middag med noen angitte hovedingredienser. Patruljene kan velge mellom forrett eller 

dessert i tillegg til hovedrett 
 

 Forrett   
o Høye smørebrød (minst 4 cm inklusive brødskive) 

 Hovedrett «el Mexico» 
o Karbohydrater (lefser, nachos, tacoskjell el. tilsvarende) 
o Proteiner (kjøtt, kjøttdeig, kylling, fisk el. substitutt) 
o Grønnsaker (minst 3 forskjellige) 
o Passende tilbehør 

 Dessert  
o Frukt, nøtter el. kjeks, meieriprodukt (eller substitutt) 
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Vurderingskriterier: 

 Samarbeid/arbeidsfordeling 
 Kreativitet 
 Tidsbruk 
 Hygiene 
 Presentasjon 
 Sikkerhet 
 At patruljen sitter sammen og spiser 

Oppgaven gir maks 30 poeng 
 
SÆRPREG 
Underveis i rundløypen vil særpreg bli vurdert på en av postene, uten at patruljene vet hvilken. Særpreg skal 
vise paturljens indentiet. Det skal være noe man kan ha med seg på patruljetur, leir ol. Egenprodusert 
særpreg vil gi høyere poengsum enn «kjøpt». Korrekt bruk av speiderdrakt vil også telle med i 
poengsummen. 
 
Oppgaven gir maks 15 poeng. 
 
ORDEN 
I tidsrommet fra lørdag kl. 10:00 og til søndag Kl. 12, vil patruljeområdet bli vurdert.  
Vuderingskriterier: 
 

 Orden 
 Hygiene 
 Søppel    
 Personlig utstyr 
 Oppbevaring mat og verktøy.      

 
Oppgaven gir maks 15 poeng  

 
TEORIOPPGAVE 
En del spørsmål som må besvares, det vil bli gitt svaralternativer. Oppgaven må løses innen gitt tid. 
 
Oppgaven gir maks 50 poeng. 
 
HEMMELIG OPPGAVE 
Hemmelig. Noe skal lages / utføres.  
Må fullføres innen gitt tid. Oppgaven utføres på anvist område på 3 x 3 meter 
 
Patruljen må ha med 
 

 Hammer 
 Sag 
 Gaffateip 
 Gradskive 
 Litermål 
 Sprittusjer 

 
Oppgaven gir maks 30 poeng. 
 


