
 

INVITASJON KRETSKONKURRANSE 2021. 

Halden speidergruppe, Fossekallen speidergruppe og 

Heidi i speiderombudet arrangerer kretskonkurransen i 

år, så derfor er tiden der igjen til at vi har gleden av å 

invitere til kretskonkurranse.  

STED: Fredriksten festning/hjemme i speidergruppene. 

NÅR: 9-11 april, start lørdag 10 april. 

PRIS: 250,- pr patrulje. «No show gebyr» ved 

avmelding 1 uke før på 250,-. 

HVEM: patruljene i troppen. Minsteantall er 3 speidere 

pr. patrulje, maksantall er 8 speidere i patruljen. 

Aspirantpatruljer kan selvfølgelig stille utenom 

konkurransen, merk de med Asp.patrulje ved 

påmelding. 

Husk utfylling av helsekort, dette også p.g.a 

smittesporing om vi er uheldige. 

FRIST FOR PÅMELDING på medlemssystemet: 22 

mars 

 



POSTMANNSKAP: 2 stk. fra hver gruppe, på 

festningen blir det oppgaver på post og på konkurranse-

områdene. 

 I gruppene blir det en leder som skal stå postmannskap 

og bedømme poster på stedet og sende inn 

poengsummer digitalt i en annen speidergruppe. Det 

andre postmannskapet skal være tilgjengelig i lokalene 

til sin egen speiderguppe, dette om det skjer noe, eller 

postmannskap utenfra trenger hjelp   

Vi håper på å gjennomføre kretskonkurransen på 

Fredriksten festning i Halden, dette avgjøres på møte  

12 mars utfra hvilke smittevernrestriksjoner som er i 

Halden kommune og regionalt akkurat da. 

Kretskonkurransen blir helt annerledes enn det den har 

vært før, men likevel er det 3 patruljer som kommer 

videre til NM i speiding. 

Stedet for kretskonkurransen kan avgjøres helt til de 

siste dagene p.g.a smittevernrestriksjoner i Halden og 

regionalt. 

 Men uansett blir det kretskonkurranse   Blir det ikke 

på festningen blir det hjemme i speidergruppene.  

 

 

 

 



VIKTIG: 

*Særpreg i patruljene vil bedømmes på en post/i 

patruljerommet, viktig at dere tar med/finner fram 

alt dere har av særpreg i patruljen.  

*Tidsplan: Samme hvor KK arrangeres så er det å 

følge tidsplanen vår veldig viktig, slik at vi rekker 

alt. 

*Hemmelig oppgave vil sendes ut til patruljene, og 

skal gjøres i patruljen uka før kretskonkurransen: 

det vil si 5-9 april. Mer informasjon kommer. 

*Matoppgaven blir gjennomført som egen post på 

30 min. Matoppgaven blir teoretisk uansett hvor 

KK blir gjennomført p.g.a smittevernrestriksjoner. 

*Mobil: Greit å legge igjen hos egen leder før 

konkurransestart eller hjemme. 

*Kiosk- Fredriksten kro har åpent, og hvem vet, 

kanskje det blir noe spesielt å få kjøpt der  

 

 

 

 

 



 

 

TURUTSTYR. 

På Festningen: liten tursekk med regntøy, skrivesaker, 

noe å skrive på (plate, blokk e.l.), noe å sitte på, drikke 

og mat for hele dagen. Husk medisiner om du bruker 

det. Husk å ta med søppel hjem. 

 

I patruljerommet: skrivesaker, noe å skrive på (plate, 

blokk e.l.) drikke og mat for hele dagen. Husk medisiner 

om du bruker det. Når du er i patruljerommet og 

konkurransen er i gang, er det der du skal være hele 

dagen. Mat skal også spises der. Dette p.g.a smittevern. 

 

Speidergrupper som har fått ansvar for en post, har 

frist 15 mars for innlevering   sendes 

heidil_6@hotmail.com. 

 

 

Mer informasjon osv. kommer jo nærmere vi kommer 

KK. Er det spørsmål er det bare å kontakte Heidi, mobil: 

41555010. 

Speiderhilsen teknisk arrangører og 

speiderombudet. 


