
Kretsbannerkonkurransen 
Nedre Buskerud krets 22.-24.april 2016 
 
 
 

 
 
 
Viktig informasjon til deltagerpatruljene og ledere:  
 
Ved ankomst Hernestangen på fredag etter kl. 18:00, skal patruljefører sjekke inn 
sin patrulje i sekretariatet, i det røde huset. 
Her vil det bli utdelt tidsplan/program, viktig informasjon og anvist patruljeområde.  
 
Til praktisk 1 må patruljene ha med seg: 
Malepensel 
Fintagget sag 
Nål m/tråd 
Linjal/skrivesaker, tusjer og farger 
Saks 
 
Til praktisk 2 må patruljene ha med seg: 
Salt   Stekepanne 
Sukker  Røreredskap 
Hvetemel  Bolle  
Rosiner  Stekespade 
Syltetøy  Kokeapparat (1 stk. per 5 speidere) 
Kjele ca.3-5 l   
 
Obligatorisk underholdningsinnslag: 
Som en poenggivende del av konkurransen skal alle patruljer stille med et 
underholdningsinnslag til lørdagens leirbål.  
Patruljene vil få et eksakt tidspunkt på lørdag mellom kl. 0945 og 1200, der de skal 
møte frem til en audition og vise fram et best mulig bidrag til leirbålet. 
Innslaget skal maksimalt vare i 3-4 minutter, 5 min inkl. bedømming. 
Et panel av utvalgte rovere og ledere skal vurdere og gi poeng, etter gitte kriterier. 
Noen få utvalgte, vil få muligheten til å vise seg fram på leirbålet kl. 21 på lørdag.   
 
Til rundløypa på søndag: 
Må alle patruljer medbringe matpakke, og drikke (spises underveis, mellom kl. 09-
13) førstehjelpspakning, kniv og sitteunderlag (gjerne en liten presenning).  
 
 
Til o-løpet: Alle deltagere må ha heldekkende bekledning og godt fottøy ved o-løpet. 
Kompass kan være lurt! 
 
Patruljeområdet:  
Brannbøtte/brannteppe evt. slukkeapparat skal finnes på hvert patruljeområde.  

Avfallssekk. Kun restavfall og pant denne gang. 

 

 



Ledermiddag lørdag kl. 17-18:00  
Vi inviterer til ledermiddag for alle ledere og rovere som deltar i stab, til gratis 
ledermiddag. 
Vi må ha en påmelding til dette snarest til Lars: lars.moe@gmail.com senest innen 
15. april  
 
Det blir kiosk på leirplassen med fine tilbud og gode åpningstider! 
Kaffeavtale: Drikk så mye du vil for kr 50,-. Du betaler i kiosken og mottar et 
klistremerke som du kan sette på din egen kopp.  
 
Følg med på kretsen sine sider http://nedrebuskerud.no/ for oppdatert 
informasjon, tidsplan ol. 
 

 

Alle grupper må ta med seg norsk flagg og gruppebanner til åpning, scouts-own 
og avslutning. 
 
 
 
Veibeskrivelse: Kjør RV 23 10 km fra Drammen, mot Oslofjordtunellen. Ta av mot 
Grimsrudveien og «Hyggen 5 km» I Hyggen fortsetter ferden ca. 4 km videre utover langs 
fjorden til du ankommer skiltet «Hernestangen friområde» Kjør inn og få anvist parkering. 
Det er kun 100 meter å gå inn til leirområdet!  
 
 
 
 
Velkommen! 
Hilsen 
Kontaktutvalget for Røyken og Hurum 
Kretsbannerkomiteen 2016  
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