
Invitasjon til kretsbannerkonkurranse i Nedre Buskerud krets 

24.-26. april 2015 
 

På vegne av Nedre Buskerud krets av NSF og Buskerud krets av KFUK/KFUM (KM) har 1. og 2. Lier, 1.  
Gullaug og Tranby speidergrupper, samt KM gleden av å invitere alle patruljer i de to kretsene til 
årets kretsbannerkonkurranse. 

Arrangementet avholdes ved Sylling skole i Sylling, Holsfjordens perle i Lier kommune. 

Kretsbannerkonkurransen er samtidig uttak til NM i speiding som i år avholdes i Rogaland 5.-7.juni og 
avholdes etter mal for NM i speiding.  Kretsen og KM setter for øvrig opp egen buss til NM i speiding. 

Småspeiderkonkurransen foregår samme sted søndag, og egen invitasjon til dette blir sendt ut. 

Tidsplan: 
Fredag 

Fra kl 1800 Innrykk  

kl 1900 Vi tenner felles griller, så ta med grillmat! 

 Lørdag: 

Kl 0830 Peffmøte 

kl 0900 Åpning  

kl 0915 Konkurransene starter, bedømming av patruljeområde underveis. 

kl 2100 Leirbål 

kl 2300 Ro 

Søndag: 

Kl 0800 Morgensamling 

Kl 0815 Peffmøte 

Kl 0900 Konkurransen fortsetter 

Kl 1430 Premieutdeling 

Alle patruljene må ha med en voksen leder, foresatt eller rover som kan stille som postmannskap 
eller dommer under hele helgen. Det blir etablert eget rover- og lederområde. Det blir også egen 
rover/lederkro.  

Hver patrulje må bestå av minst 3, maks 10 speidere.  Som vanlig vil det bli en egen premie til beste 
stifinnerpatrulje, og maks aldersgrense er 10.klasse. Hvis dere er færre enn tre, ta kontakt med 
Jakten på kjærligheten-Håvard (havard@sorli.no), så spleiser vi dere med en annen patrulje 

 



Patruljene tar med alt de behøver for å etablere eget patruljeområde. (Telt, kokeutstyr, vannkanne, 
førstehjelpsaker, brannslukkeutstyr, søppelposer  mm)  

Det er ikke tillatt for ledere/rovere å bevege seg inn på patruljeområdet før konkurransene er 
avsluttet.  

Patruljene må også ha med seg alle måltider + drikke. (Drikkevann på skolen)  

Dagligvareforretning befinner seg i kort avstand fra leiren, men normalt vil det være såpass hektisk 
program at speiderne ikke kan påregne å handle underveis. 

Husk å ta med: 
I løpet av konkurransene vil patruljene måtte ha med seg: skrivesaker og noe å notere på, øks, tur-
sag, presenning til å sitte på/under ved regn, kniv fyrstikker, 2 kompass, gode sakser for å klippe i 
stoff, sysaker, syl, pinsett, sukkerbit, pappkrus (ev tomt rømmebeger), tynne malepensler. De 2 i 
patruljen som skal løpe orientering må ha heldekkende klær av hygiene-hensyn og det kan også være 
lurt med egne joggesko da man må påregne å bli våt. Husk også klokke eller gjøkur i patruljen. 
Speiderne skal bære korrekt speiderdrakt og patruljesærpreg under alle konkurransene. 

Påmelding: 
Påmelding skjer til kretskontoret@nedrebuskerud.no innen mandag 13.april. 

Påmeldingen må inneholde: 

1. Speidergruppe 
2. Navn/telefonnr til hjemmeleder i speidergruppa 
3. Navn/telefonnr/e.post adresse til kontaktperson i speidergruppa for ytterligere informasjon 

frem mot konkurransen 
4. Patruljenavn og anslått antall medlemmer i patruljen. Angi også hvis det er helsemessige 

forhold blant speiderne arrangørene bør vite om. 

Deltageravgiften er kr 450,- pr patrulje og denne betales inn til kretsens konto 2200 07 25718 ved 
påmelding. 

Rovere/ledere: 
Rovere og ledere som følger egne patruljer får tilbud om å bo i eget rover/lederområde. I tillegg tilbyr 
vi enda flere rovere å være med. Disse stiller også som postmannskap, dommere og frivillige i 
rover/lederkro. Meld deg da gjerne på  til Wanja (wanjasin@hotmail.com) så vi på forhånd vet hvor 
mange ekstra dette kan dreie seg om. I tillegg melder du deg i sekretæriatet ved ankomst. 

Ledere/rovere må ha med egen mat, men det er kort vei til dagligvareforretning. Leder/roverkro vil 
være åpen hele helgen, og lørdag tilbereder kretsstyret middag for lederne og roverne. 

Det blir ledersamling fredag kl 21.  

Møt opp og benytt muligheten til å gi de politisk korrekte Sætrespeiderne en nesestyver, vis 
tegneseriespeiderne fra Hyggen hvem som ruler eller demonstrer for Tantespeiderne fra Konnerud 
hvordan en dobbel pålestikk skal se ut. 

Med speiderhilsen 

Kretsbannerkomiteen 2015 

mailto:kretskontoret@nedrebuskerud.no

