
 
 ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund 

 

Invitasjon til småspeidere i ØØK 
Det er med glede jeg da kan invitere og kretskonkurranse for bever og flokkspeidere i           

Østre Østfold krets 2021. 

 

Kretskonkurranse vil være på Askim museum lørdag 29 mai 

 
Tema:  
“På historisk grunn”  

Året 2021 blir småspeiderleir til et endags arrangement.  

Påmeldingsfrist med betaling er fredag 14.mai 2021. 

Påmelding skjer via min.speiding.no 

Prisen for leiren er kr. 100,- for bever og flokkspeidere, gratis for ledere. 

Dette er for leie av leirstedet, middag, overraskelse, aktiviteter og kretskonkurranse m.m. Kontingenten 
betales samlet inn på kretsens konto : 1090.24.66970 (merkes med gruppas navn og antall speidere) 

Teknisk: Askim speidergruppe 

Småspeiderombud: Jim Skare 

NB! Vi følger opp iht. regjeringens og kommunenes tiltak helt frem mot leiren. Hvis vi må avlyse denne leiren 
pga. corona tiltak, vil vi avgjøre det helt frem mot mandag 24 mai.  Ved avlyst arrangement, vil kretskonk bli 
tatt igjen på småspeiderløft 9 oktober.  
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Covid-19:  
Alle grupper vil få tildelt et eget «hjemmeområde» der de skal oppholde seg når det ikke er aktivitet på annet 
sted.  

• Vask hendene ofte og bruk antibac  
• Unngå å ta deg i øyne, nese og munn 
• Bruk albuekroken når du nyser eller hoster 
• Hold deg hjemme om du føler deg syk 
• Forsøk å holde 1m. avstand utenfor patruljene. 

 
Innrykk: 
Lørdag fra klokken 08.00. Det er begrenset med parkeringsplasser, så forsøk å minimere antall biler. Det er 
ikke lov å kjøre inn på gress. Parkering på baksiden blir tydelig merket. Innmelding åpner opp klokken 08.30. 

Leirområdet: 
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Kiosk:  
Ja – det vil bli «kiosk», men dere trenger ikke ta med penger "#$% 

Middag/lunsj: 

Til lunsj tar speidere med seg sin egen matpakke/snacks og drikkeflaske. Noe å fylle drikkeflaskene med vil 
være tilgjengelig. 

Vi vil stå for middag hvor det serveres hamburgere. Saft eller vann er tilgjengelig. Vi tenker miljø og derfor tar 
alle speidere med sitt eget spisesett og drikkeflaske.  

Gruppeaktivitet: 

Lik de senere år, blir det gruppeaktiviteter lørdag. Hver gruppe må da stille med en type aktivitet som er 
tilpasset og godt gjennomførbart innenfor 1 time. Det vil være som en markedsdag hvor patruljer besøker 
andre grupper sine aktiviteter. Hvis dere ønsker tips til gruppeaktivitet, kontakt småspeiderombud. Jim Skare, 
tlf: 98442949 eller flokk@ook.no 

Det vil være tilgjengelige egne plasser for å tilpasse egne gruppeaktiviteter. Her vil det være flere 
forskjellige muligheter både innendørs og ute.  

Leirbål: 

Småspeiderombud ønsker at speidere gjerne deltar med enten sketsj, sang eller har vits og gåter til 
leirbål. Vi ønsker god stemning rundt leirbål før vi avslutter for dagen. Tips oss gjerne ved påmelding om 
dere har noe klart til leirbål. 

Kretskonkurransen: 
Lag til kretskonkurransen er minimum 3 og maks 7 bever eller flokk speidere.  

Maks 1/3 av patruljen kan bestå av 5.klasse småspeidere 

Bevere som stiller deltar i konkurransen og bedømmes for seg. Den samlede poengsummen pr. 
flokk/koloni blir fordelt på antall påmeldte lag i flokken/kolonien. 

Aldersgrense for deltagelse på leiren er fylte 6 år. 

Det skal være to postmannskap per påmeldte lag. For mer informasjon, se de vedlagte statuttene. 
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Påmelding må inneholde: 

• Antall bevere med medlemsnummer 

• Antall flokkspeidere med medlemsnummer 

• Antall ledere med medlemsnummer 

• Postmannskap med navn 

• Antall patruljer, med patruljenavn (merk småspeider eller bever) 

• Kontaktperson med navn, adresse, tlf, mob og mailadresse 

• Gruppebidrag 

• Behov for spesialmat 

Har dere ledere med utvidet førstehjelpskunnskaper? Gi oss beskjed om dette! 

 

 

Påmeldingsfrist er 14 mai. Etter dette går ikke småspeiderombudet inn og sjekker listene på min.speiding.no. 
Er det noe spesielt, så send mail til flokk@ook.no 

Spørsmål vedrørende leir, påmelding og kretskonkurransen rettes til: 

Jim Skare, tlf: 98442949 eller flokk@ook.no 

Sjekk også ut Facebook siden: småspeiderledere i ØØK 
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Tidsplan 

Lørdag 29 mai. 

 08.00   Flaggheis 

 08.30   Innsjekk åpner 

 09.15   postmannskapsmøte 

 10.00         Oppstilling til kretskonkurannse 

 10.10         Avmarsj 

  10.30         Start kretskonkurranse 

 13.00        Avslutte kretskonkurranse 

 13.30         Middag   

 14.30 – 16.30       Gruppebidrag 

 17.00   Premieutdeling kretskonkurranse 

 17.30   Leirbål 

 18.30   Vel hjem, alltid beredt! 
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Adkomst til kretskonkurranse: 

Museumsveien 17, 1807 Askim 

 

 

 


