
       

Kretsbannerkonkurransen 
2013 
Jarseng 

Lørdag 20. – søndag 21. april 

Informasjonsskriv 1 – 29. mars 2013 

Noe presisering og tilleggsinformasjon til deltakere og ledere: 

Innsjekk ved Skifjellhytta mellom kl:09:00-09:45 

Premieutdelingen begynner kl:15:00, søndag, hjemreise når den er ferdig. 

For deltakere: 

1. Personlig utstyr: Spiseredskap, toalett papir, 3 nistepakker + mat til grill, drikke, 
det blir grill lørdag kveld, og søndags ettermiddag. Skift, godt fottøy. Oppakning og 
klær for overnatting i gapahuk. Pakk så lett som råd siden alt skal bæres på ryggen 
gjennom løypa. 

2. Patruljeutstyr: Patruljene trenger normalt konkurranse- og haikeutstyr, dvs. bl.a. 
•  Førstehjelpsutstyr 
• Redskap og utstyr for bygging av huk (Pressening +sisal) 
• Skrivesaker 
• Kompass 
• Stormkjøkken (Brukes på en felles post under oppsyn) 
• Kjøkkenredskap i hht vedlegg for matlagingsopgave 

3. Koking/matlaging: Det blir kokt vann og satt opp felles griller på leirplassen. Det er 
derfor ikke nødvendig med kokeutstyr i patruljene utover behov ved en post. Dette 
blir gjort av hensyn til skogbrannfaren hvis det blir like varmt og tørt de neste par 
ukene, men det sparer også speiderne for noe oppakning. NB! Det som skal blandes i 
vannet og steikes på grillen må patruljene ha med. 

4. Spesielle behov: Patruljer som har behov for følge eller spesiell tilrettelegging i 
hele eller deler av konkurransen må melde fra via troppsleder i god tid, så 
postmannskapet er forberedt og slik at komitéen kan sjekke eventuelle tvilstilfeller 
mot regelverket på forhånd. 

 

 



       

Kretsbannerkonkurransen 
2013 
Jarseng 

Lørdag 20. – søndag 21. april 

 

For ledere: 

1. Kontakt med speiderne: Det er normalt ikke tillatt for ledere å følge patruljene 
gjennom løypa eller ved leirslaging. Ledere og andre skal først henvende seg til 
arrangøren eller postmannskapet som avgjør når og hvordan det er tillatt å ta 
kontakt. Lederaktivitet rundt patruljene ved tellende øvelser er 
diskvalifikasjonsgrunn uten at juks er påvist. Det blir gitt unntak ved spesielle 
behov, men det er da ikke lov å bistå utover det som tillates i unntaket. 

2. Lederleir: Det blir mulighet for felles overnatting for ledere noe unna speidernes 
overnattingsplass. Det er fint hvis de som skal overnatte melder fra så vi har plass 
til alle. Komitéen håper det blir en hyggelig kveld for alle som kommer. 


