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Forslagsstiller  Høstforum 2018 

Omhandler  Endring av statutter for kretskonkurranse tropp - kretsbanner 

 

Bakgrunn for endring: 

Endring av kriteriene for kretsbannerkonkurranse for å fokusere mer på inkludering og positiv speiding. 

Konkret endring 

Endringen medfører at det ikke er den gruppe med høyest gjennomsnittlig plassering som vinner. Det er den 

speidergruppe som har høyest poengsum i utvalgte delkonkurranser som vinner. 

Endringen gir økt fokus på positiv speiding og troppens størrelse har ingen betydelse i forhold til 

vinnersjansene. 

Speiderombudet får hvert åt ansvar for å velge hvilke deloppgaver som inngår i kretsbannerkonkurransen. De 

skal ha fokus på positivitet, kreativitet, særpreg og samhold. De skal ikke være praktiske eller teoretiske 

oppgaver basert på ferdigheter eller kunnskaper.  

Opprinnelig tekst: 

Vinner av kretsens bannerkonkurranse er den tropp som oppnår høyeste gjennomsnittlige poeng sum i 

forhold til antall påmeldte patruljer.. 

Forseslatt ny tekst 

Vinner av kretsens bannerkonkurranse er den tropp som der en patrulje oppnår høyeste poengsum i 

kretsbanneroppgavene. Kretsbanneroppgavene velges hvert år av speiderombudet. De skal ha fokus på 

positivitet, samhold, positiv speiding, særpreg og orden. Speiderombudet er ansvarlig for å informere om 

hvilke deloppgaver som inngår i kretsbannerkonkurransen senest når konkurransen starter. 

Styrets innstillling: 

Styret støtter forslaget fra høstforum, da dette representere alle grupper i kretsen 
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Eksempel 

Eksemplet er basert på resultatene fra kretskonkurransen 2018. Her har speiderombudet valgt deloppgavene 

særpreg, hemmelig og leirområde til å være kretsbanneroppgaver. Patrulje Neon Gaupe fra Tomter hadde 

høyest poengsum og ville da gjort Tomter speidergruppe til vinner av kretsbanneret 2018.  

 

Vedlegg;  

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

KK arrangeres hvert år innen 4 uker før NM. 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. 

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. 

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 

Resultater KK 2018
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Maks poengsum per postØØK 30 20 20 30 30 20 10 30 50 30 20 290 60

10 Neon Gaupe Tomter speidergruppe 28 17 18 22 20 19 10 28 40 27 20 249,0 1 57

12 Prinsessene Halden speidergruppe 30 16 16 22 22 20 6 30 41,5 26 19 248,5 2 51

1 ØRN Fossekallen Tistedal speidergr. 20 17 14 19 27 19 10 30 38 18 18 230,0 3 46

9 Grønne Ørner Borg speidergruppe 29 18 16 23 15 19 6 25 39,5 17 20 227,5 4 43

2 Ekorn Lande speidergruppe 23 18 13 17 19 16 5 24 40,5 14 18 207,5 5 37

4 Enhjørning Spydeberg speidergruppe 25 16 15 22 10 14 6 24 35,5 18 19 204,5 6 43

3 Ulv Askim speidergruppe 18 16 14 21 17 12 4 22 37,5 19 17 197,5 7 40

18 Tyttebærkrattet Marker speidergruppe 15 17 14 18 19 12 4 15 38 23 18 193,0 8 45

6 Ekorn Rakkestad speidergruppe 17 11 15 16 23 11 4 21 35,5 11 14 178,5 9 29

17 Rådyr Fossekallen Tistedal speidergr. 14 15 14 18 15 7 9 23 35 9 18 177,0 10 36

7 Gjøk Lande speidergruppe 17 12 14 17 9 14 3 26 31,5 12 16 171,5 11 31

11 PIGGSVIN Fossekallen Tistedal speidergr. 17 14 12 14 16 13 5 13 32 19 15 170,0 13 39

13 Ørn Askim speidergruppe 13 14 10 23 12 12 2 19 34 14 9 162,0 14 25

14 Queens Marker speidergruppe 18 15 8 10 21 5 2 17 31,5 16 15 158,5 15 33

8 GREVLING Fossekallen Tistedal speidergr. 16 11 13 11 15 10 4 15 35 2 3 135,0 16 9

19 Hjort Lande speidergruppe 3 15 14 11 11 9 2 22 28,5 9 8 132,5 17 19

16 Blå Seimenn Borg speidergruppe 7 11 11 18 10 4 2 11 31 18 5 128,0 18 25

15 Rev Rakkestad speidergruppe 7 6 11 7 14 8 3 17 26,5 6 13 118,5 19 22

20 Ørje Ræggærne Marker speidergruppe 24 6 0 17 9 0 0 17 0 19 8 100,0 20 27

RUNDLØYPE LØRDAG SØNDAG PLASS-POENG
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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. 

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. 

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. 

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

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. 

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. 

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. 

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

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

påmeldte patruljer.. 

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. 

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 3. februar 2018 

 


