
 

Høstkonkurransen 

10.-12. november 2017 

  - Spikkestad  barneskole – 

 

På høstkonkurransen konkurrerer patruljene i troppene på 

mange ulike områder. I tillegg blir det nok av tid til lek og 

moro.  Vi har bl.a tilgjengelig gymsal. 

Utgangspunktet for konkurransen er Spikkestad 

barneskole (adr.: Kunnskapsveien 46, Spikkestad). 

Det blir konkurranse i følgende disipliner: 

- Ulike praktiske oppgaver 

- Førstehjelp 

- Rundløype  

- Orientering 

 

Premier til de tre beste patruljene. 

  

 

 

 

 

 

 

- Pc og ipad er det ingen grunn til å ha med 

 

- Mobiltelefoner skal ikke være på eller synlige under 
konkurransen 

- Ta gjerne med en kortstokk eller yatzy eller andre 
fellesleker 

Ankomst og avreise:  

Oppmøte på Spikkestad 

barneskole fredag 10. november 

mellom 

 kl. 17 og 18 

Avreise søndag kl 12.00. 

Deltakeravgift 

300,- per person 

Innbetales ved påmelding til 
konto: 2240 20 87777 
Merk: «Høstkonk 2017» 
 
Overnatting 

Vi ligger inne på skolen. Ta med 

liggeunderlag og sovepose 

Pakkeliste 

Du er stor nok til å pakke selv så det 

skriver vi ikke for deg! Ta med nok 

varmt tøy/regntøy til å være en del 

ute. Husk: Det er du som skal pakke 

sekken – ikke mamma  

Mat og drikke 

Alle måltider serveres, så ikke 

behov for å ta med noe mat. 

Alle må ha med bestikk, dyp og flat 

tallerken + kopp. Det ikke er noe 

utstyr til utlån denne gang. 

Vi har lørdagsgodt til alle så du 

trenger ikke ha med eget  

 Leirbål 

Hvis du/dere vil bidra med innslag, 

så vennligst meld ifra dette ved 

påmeldingen. Innslagene vil bli 

vurdert, og satt sammen til et fint 

leirbålsprogram. 

Påmelding innen 27. oktober ved 

å sende mail til lise@chatwin-

olsen.com  

 Har du spørsmål kan du kontakte 

Lise (mobil: 93 21 91 95)  

UTSTYR 
 

Hver patrulje må sørge for å ha med: 

- Sag (husk å merke med patruljenavn) 

- Skrivesaker 

- Patruljens førstehjelpsskrin 

- Minst 2 kompass 
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