
 

 
 

 

INFO til påmeldte patruljer 
 

Vi ønsker deg og resten av patruljen din velkommen til årets 

kretsbanner/patruljekonkurranse! 

Håper dere vil få en lærerik, spennende og ikke minst minnerik helg! 

Her kommer så en del info som du og patruljen sammen må lese. 
     I tillegg til denne infoen, må dere også gjøre dere kjent med vedlagte  

     «Regler og retningslinjer, deltakere Kretsbanner/Patruljekonkurransen, 2018» 
 

Vi minner om: 
 Helsekort (for hver enkelt) må være utfylt  

    før konkurransen, leveres av peff ved innrykk.  

 Innrykk kan skje fra fredag kl. 18.00.    

 Konkurransen starter lørdag kl. 09.30 (Peffmøte kl. 09.00). 

 Konkurransen avsluttes med premieutdeling søndag kl. 14.30.  

  Hjemreise kl. 15.00. 
 

Veibeskrivelse:  

Se vedlagte kart og veibeskrivelse. 
 

Innrykk:  
Peff henvender seg til sekretariatet for registrering. Helsekortene leveres.  

Leirområde for patruljen blir så anvist. 
 

Mat/oppvarming: 
Patruljen må selv ordne med mat under hele arrangementet. Til middag lørdag tas det 

med ingredienser til en to rettes middag. Middagen er en del av konkurransen og vil bli 

bedømt. (Se ”Matoppgave” side 3) 

Patruljen må selv sørge for egen oppvarming av mat / drikke. På grunn av restriksjoner, 

er det ikke lov å fyre bål i leirområdet.  Sørg derfor å ha med primus, stormkjøkken eller 

lignende. Vindskjerm til primus/stormkjøkken vil være en fordel å ha med! 
 

NB: På grunn av brannsikkerhet vil det ikke bli tillatt med ild inne i teltene, hverken 

primuser, stormkjøkken eller ev. ovner, parafinlamper.  
 

Mobiltelefon:  
Vi ønsker en mobilfri helg! (Mobil er heller ikke lov å ha under selve konkurransen!) 

Mobilen blir derfor hjemme denne helgen. Dersom sterkt behov for telefonsamtaler:     

Ta kontakt med lederen din, eventuelt staben.  
   
- 1 -   

 



 
 

Raier, annet trevirke: 
Det er dessverre ikke tillatt å hente dette fra området, trenger dere trevirke til 

leirområdet deres, må dette tas med. 
 

Patruljen MÅ ha med seg: 
  Mat for hele helgen. Viktig: Ingredienser til matlagingskonkurransen! 

  Nødvendig leir- og turutstyr (Kjøkkenutstyr, vannkanne, telt/lavvo, osv) 

      Gjør oppmerksom på at patruljen får eget patruljeområde og må derfor ha med    

      eget telt, samt eget leir-, tur og kjøkkenutstyr!   

  Primus, stormkjøkken eller lignende.  

  Brannbøtte/eventuelt brannslukkingsapparat.             

  Lommelykter 

  Kopp, bestikk og dyp og flat tallerken til hvert patruljemedlem. 

  Drikkeflaske / feltflaske til hvert patruljemedlem 
 

       Utstyr/materiell som MÅ medbringes til konkurransene: 
 

  Alle konkurransene, begge dager: Patruljens førstehjelpsveske og armbåndsur. 

  Orienteringsløp lørdag: To kompass og klokke (armbåndsur)  

       Løperne må stille i heldekkende klær og egnet skotøy.                                              

       Orienteringsteori: Skrivesaker (penn/blyant)   

      Praktiske oppgave lørdag:  

- Fintagget håndsag, baufil, nål m/tråd, linjal (30cm), saks (til tekstil), skrivesaker  

- Minst 2 stk. røde og minst 2 stk. svarte tusjer. Helst med to ulike tykkelser.    

Skal brukes til å fargelegge en del tremateriale. 

- Tusjer/tusjpenner i flere farger som kan brukes på tekstil. 

   Matlagingskonkurransen lørdag: Ingredienser (se side 3) og egnet kjøkkenutstyr.  

   Rundløype søndag: Kniv(er), skrivesaker (penn/blyant)   
 

  

Hele arrangementet vil foregå utendørs.  

Hver enkelt deltaker må derfor passe på å få med seg tøy og skotøy som 

er tilpasset både vær og årstid!   

 

Til slutt en liten påminnelse angående selve konkurransen: 

Det er ikke anledning til å bruke hjelpemidler som ikke er nevnt i hver oppgave,  

og heller ikke anledning til å motta hjelp fra utenforstående! 

 

                      VEL MØTT!! 
                                                                                        

Speiderhilsen   

Arrangørene 

 

Eventuelle spørsmål: Rune Midbøe, tlf. 47249424 
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Matlagingskonkurransen, oppgavebeskrivelse: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - 3 -   

 

Etter at maten er servert og spist, skal det vaskes opp og ryddes. 



 

 

 
 

 
 

TIDSPLAN: 
  FREDAG: 
  Kl.  18.00 Klart for innrykk. 

   Slå leir, pugging, trening, kos og  
   sosiale aktiviteter. Ikke noe felles  
   organisert denne kvelden.  

  Kl.  23.00 Ro 
 

  LØRDAG: 
  Kl.  08.00 Revelje 
    Frokost 
  Kl. 08.45 Flaggheis, velkommen 
  Kl. 09.00 Peffmøte, info 
  Kl. 09.30 Utlevering teorioppgave 
  Kl. 10.30 Innlevering teorioppgave 
  Kl. 11.00 Start orienteringsløp og orienteringsteori    

 Kl. 14.00 Start praktisk oppgave 
 Kl. 16.30 Innlevering praktisk oppgave 
 Kl. 17.00 Start middagslaging 
 Kl. 19.00 Middag ferdig 
 Kl. 21.00 Leirbål 
 Kl. 23.00 Ro 
 

 SØNDAG: 
  Kl.  07.30 Revelje 
    Frokost 
           Kl. 08.00 Flaggheis, Scouts Own 
            Kl. 08.45 Oppmøte rundløype 
 Kl. 09.00 Start rundløype 
 Kl. 13.00 Rundløype slutt 
    Pakking, rydding 
 Kl. 14.30 Avslutning med premieutdeling 
 Kl. 15.00 Hjemreise 
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