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Invitasjon til kretskonkurransen for tropp 2019 

 

Marker speidergruppe inviterer alle kretsens troppsspeidere, rovere og ledere til 

kretskonkurranse ved Joval Camping. Vi ønsker oss en sosial kretskonkurranse med fokus 

på mestring, læring, vennskap og moro, håper dere vil hjelpe oss å få til dette!  

 

Sted:             Joval Camping, Solspillveien 32 1870 Ørje 

Dato:             03-05 mai 

Oppmøte:      Fredag kl. 18.00 

Start:            Selve kretskonkurransen starter lørdag kl 10.00                                                        

                     til søndag kl 12.30. Vi avslutter ca kl 15.30.                

Pris:              250 kr per patrulje. Betales til konto  

1050 25 22995. Merk påmeldingen med GRUPPENAVN+ KK2019 

Påmelding:    Skjer gruppevis via web på min.speding.no     

Så raskt som mulig, men absolutt senest fredag  12. april. 

 

Rovere: rovere kan delta på KK, i egen roverkategori. De konkurrerer ikke om NM plass 

eller kretsbanner. Rovere får også gjerne være med som postmannskap. 

 

Postmannskap: Gruppene må stille med minst 2 postmannskaper. Arrangøren ber om at 

postmannskapet oppgir det i påmeldingen dersom de har spesielle ønsker for hvilken type 

post de ønsker å bemanne. Liste over postmannskap sendes til tropp@ook.no innen 24. 

april. 21:00. Postmannskapene må møte til informasjon kl 08.30 på lørdag. 

 

Leirbål: Vi lager en litt annerledes lørdagskveld i år. Vi lager et kortere leirbål, gruppene 

behøver ikke lage underholdning. I stedet har vi en gruppekonkurranse, der både ledere, 

rovere og speidere får være med.  

 

Matoppgaven:  I år vil ikke matlaging på lørdag være en del av konkurransen. Hver 

patrulje lager seg middag, og spiser den etter at løypa er ferdig på lørdag ettermiddag. 

Dommere vil komme rundt og evaluere områdene etter at patruljene har spist. Kunnskap 

om mat vil være en egen post på løypa. 

 

Hemmelig oppgave: Informasjon om hva dere skal ha med til hemmelig oppgave blir 

sendt ut og publisert på web senest  fredag 12. april Kl. 17:00.  

 

Alle deltakere skal ha gyldig (betalt) medlemskap og levere helsekort ved oppmøte. 

Helsekortene legges i en lukket konvolutt som merkes med patrulje og gruppe. Teknisk 

arrangør oppbevarer konvoluttene gjennom helgen, og destruerer dem når arrangementet 

er over. 

 

Gruppene som deltar må stille med selvstendige og ansvarsbevisste postmannskaper og 

nattevakter. Vi setter opp liste over dovask og nattevakter som vanlig. Om en gruppe har 
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mange ledere, og kan tenke seg å ta en av ”hundevaktene”, så gi gjerne beskjed om det på 

forhånd.:)  

  

Spørsmål kan stilles til: Bjørg Eva Brandsrud på 98028609 eller tropp@ook.no  

Oppdatert informasjon finnes til enhver tid på: www.ook.no 
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Viktig informasjon til deltakerne  

  

Nødvendig utsyr  

 Telt eller lignende – det er ikke lov å lage hull i bakken til annet enn plugger  

 Kjøkken, kokeutstyr – det er ikke lov med grill / bål rett på bakken.  

 Mat (Lunsjen lørdag skal kunne spises ute i rundløypa).  

 En løsning som ivaretar avfall, håndvask og oppvask  

 Kniv, sag, øks, materiell og andre redskaper for å bygge leirplassen  

 Paruljens særpreg  

 Skrivesaker, kompass og kartmappe  

 Dagstursekk (til rundløypa)  

 Speiderskjorte og skjerf, fornuftig bekledning og personlig utstyr for telttur på våren  

 Vi skal bruke kano, ta gjerne med egen flytevest 

 Førstehjelpsutstyr patruljene kan ha med rundt i løypa  

  

Fredag kveld  

Fredag kveld brukes til innsjekk, bygging av leir, peffmøter, og sosial hygge.  

Vi har griller klare som den medbrakte maten kan grilles på fra kl 18.30.   

  

Særpreg  

Særpreg vil bli bedømt på en av postene på rundløypen lørdag. Selve leirområdet vil ikke 

være en del av bedømmingen i KK.   

  

Aspirantpatruljer  

Det er mulig å stille som aspirantpatrulje i konkurransen. Aspirantpatruljen har mulighet til 

å få hjelp av ledere / hjelpere undervis i konkurransen, både på leirplassen og underveis i 

rundløypa. Det er opp til lederne i den enkelte gruppe og avgjøre behovet for bistand. Dette 

for å sikre at alle speiderne får en god og lærerik opplevelse av arrangementet. 

Aspirantpatruljer får de samme oppgavene som de ordinære patruljene, men stiller i egen 

klasse.   

  

Lederleir  

Det vil også i år være en fin lederleir. Der vil det finnes kaffe/te og litt å bite i.  

 

Kiosk 

Kiosken vil være åpen flere ganger i løpet av helga, lurt med litt lommepenger.  

 


