
ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund

Invitasjon til kretskonkurransen for tropp 2020.

Speiderombud sammen med teknisk stab inviterer alle kretsens
troppsspeidere, rovere og ledere til kretskonkurranse i 
Trøgstad. Vi ønsker oss en sosial kretskonkurranse med fokus 
på mestring, læring, vennskap og mye moro, håper dere vil 
hjelpe oss å få til dette! 

Sted:          Trøgstad bygdemuseum. Kirkeveien 1,
                   1860 Trøgstad.
Dato:          24-26 april
Oppmøte:   Fredag kl. 18.00
Start:          Selve kretskonkurransen starter lørdag kl 10.00    
                   til søndag kl: 13.00. Vi avslutter ca kl 15.00.        
Pris:            400 kr. per patrulje. 
                   Betales til konto:1090.24.66970.        

Merk betalingen med                           
GRUPPENAVN+ KK2020.

Påmelding: Skjer gruppevis via web på min.speiding.no    
Så raskt som mulig, men absolutt senest fredag 
10. april. Si ifra angående 
matallergier/matpreferanser.

Husk også kontaktinfo til hjemmeleder/ansvarlig 
leder på KK.

Postmannskap: Gruppene må stille med minst 2 
postmannskap. Arrangør ber om at postmannskapet oppgir i 
påmeldingen om de har spesielle ønsker for hvilken type post 
de ønsker å stå på. Liste over postmannskap sendes til 
heidil_6@hotmail.com, eller tropp@ook.no innen 12. april. 
21:00. Postmannskapene må møte til postmannskapsmøte kl 
08.30 på lørdag. Liste på hvilke poster dere skal stå på henges 
på informasjonstavla i ledercampen fra fredag.



Leirbål: I år blir det ikke leirbål, men Marker speidergruppe 
setter i gang den morsomme gruppekonkurransen som var på 
KK i fjor. Her kan både ledere, rovere og speidere være med. 

Rundløype:
Rundløype med speiderposter gjennomføres lørdag fra kl: 
10.00.

Matoppgaven: Informasjon om matoppgaven kommer etter 
hvert.

Hemmelig oppgave:     Informasjon om hva dere skal ha med til
hemmelig oppgave blir sendt ut og publisert på web senest 12. 
april. 

Patruljeområde, særpreg og miljø på leirplass.
En del av konkurransen skjer på patruljens leirområde. 
Patruljen skal på dette området bygge sin «patruljeleir». 
Patruljene og leirplassen vil bli vurdert i løpet av lørdag/søndag.
Patruljene vil på patruljeområdet blir bedømt etter - ledelse og 
samarbeid, oppførsel, draktbruk / fornuftig bekledning, 
patruljesærpreg, særpreg på leirområdet, hvordan telt er satt 
opp, orden og hygiene på leirområdet. De vil også bli vurdert 
på særpreg på enkelte poster under rundløypen. Samarbeid 
vurderes på alle poster.

Teorioppgave.
Den vil som vanlig avvikles på søndag.

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



Spørsmål kan stilles til: Heidi, mobil: 41555010, 
heidil_6@hotmail.com eller tropp@ook.no 
Oppdatert informasjon finnes til enhver tid på: www.ook.no

Viktig informasjon til patruljene:     
Nødvendig utstyr: 
Førstehjelpsutstyr patruljene skal ha med rundt i løypa.
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. 
Patruljens særpreg. 
Skrivesaker, kompass og kartmappe. 
Dagstursekk (til rundløypa), drikkeflaske.
Speiderskjorte og skjerf, fornuftig bekledning og personlig 
utstyr for telttur på våren.

 
Fredag kveld 
Fredag kveld brukes til innsjekk, bygging av leir, peffmøte, og 
sosial hygge. 
Vi har griller klare som den medbrakte maten kan grilles på fra 
kl 19.00. 
Kl: 23.00 RO
Lørdag: 
Kl: 08.30 Postmannskapsmøte.  
Kl: 10.00 Åpning/avgang KK.

Mer informasjon om program kommer etter hvert.
 
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 hjelp og motivering. 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.  

Rovere: rovere kan delta på KK, i egen roverkategori. De 
konkurrerer ikke om å komme til NM eller kretsbanneret. 
Rovere får også gjerne være med som postmannskap. 
Siste info. fra Roverombud ved Simen er at det blir litt 
diverse for roverne som er med både i løypa som patrulje, eller 
som postmannskap i tiden utenom konkurransen. 
 
Lederleir. 
Det vil også i år være en fin lederleir. Der vil det finnes kaffe/te
og litt å bite i, og en informasjonstavle.

Kiosk
Kiosken vil være åpen flere ganger i løpet av helga, lurt med litt
lommepenger. 
 
Alle spørsmål stilles til Heidi, mobil: 41555010, eller mail: 
heidil_6@hotmail.com 

Speiderhilsen oss som vil gjøre KK til et eventyr 😊
 

HELSEKORT FOR ARRANGEMENT I ØØK 



Helsekortet behandles konfidensielt og vil makuleres e er arrangementet. 

Leveres inn ved ankomst på kretskonkurransen, makuleres e er konkurransen

Navn: _______________________________________ Fødselsdato: ________________ 

Adresse: ________________________________________________________________ 

Postnummer: ______________ Poststed: ______________________________________ 

Telefon / mobil: ___________________ Gruppe: ________________________________ 

S vkrampevaksine: ja/nei - hvis ja, når: ________________________________________ 

Allergier: ________________________________________________________________ 

Allergien arter seg som (høysnue, astma el.lign.): ________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Andre sykdommer (diabetes, epilepsi el.lign.): __________________________________ 
________________________________________________________________________

 Jeg bruker følgende medisiner: ______________________________________________ 
________________________________________________________________________

 Andre opplysninger, f.eks die : _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Nærmeste pårørende 1: 

Navn: _____________________________ Telefon/mobil: _________________________ 

Adresse: ________________________________________________________________ 

Postnr.:_____________ Poststed: ___________________________________________ 

Nærmeste pårørende 2:

 Navn: _____________________________ Telefon/mobil: _________________________

 Adresse: ________________________________________________________________

 Postnr.: ____________ Poststed: ____________________________________________

Ansvarlig leder under arrangement:

Navn: _____________________________ Mobil: _______________________________


