
      KRETSBANNERKONKURRANSE 20-22 APRIL 2018 

  KAMPEN OM SHERE KHANS SKINN 21-22 APRIL 2018 

 

Informasjonsskriv 2 – 9. april 2018 
 

Felles info SKS og KBK 
Årets konkurranse foregår i området rundt 1.Heistad sitt klubbhus og leirområde.  

Det pågår fotballturnering i nærheten samme helg, så derfor kan det bli noe kø 
lørdag og søndag. Samkjør så mye som mulig.  

Alle speidere går selv med eget utstyr fra Lundedalen fritidsklubb.  Det er mulig å 
kjøre opp for avlessing av fellesutstyr ved speiderhuset. 

Innsjekk foregår ved speiderhuset. 

Premieutdeling og avslutning ved leirområdet på søndag ca. klokka 15:00.  

Henting må skje ved Lundedalen Fritidsklubb. 

Se vedlagt kart for veibeskrivelse. 
 
Det er pr. nå 40 cm snø i leirområdet, og det høy risiko for at det kan bli fuktig og 
sølete innen kretsbannerhelgen. Ta med presenning til å ha under teltene. 

Ledere og rovere som skal overnatte må stille med eget telt. Det blir satt av plass til 
lederleir. 

Ta med gruppebanner.  

Husk at alle som stiller som stab og postmannskap MÅ ha gyldig politiattest. 

 
Betaling 
Vi mangler betaling fra mange grupper og må be om at deltageravgift betales 
omgående. 
 
Deltakeravgift: kr 500,- per patrulje og kr 200 pr. flokk 
Betaling til: 2610.22.02839 (kretsens konto)  
 

SKS 
Oppmøte/innsjekk lørdag kl 17 med rigging av leir. Det vil være felles leirbål kl 19.  

Søndag starter med scouts own kl 08.00. Innmelding søndag kl. 10.15 med 
påfølgende åpning og konkurransestart.  



For å kunne gjennomføre konkurransen, må hver påmeldte flokk stille med to 
postmannskap.  

Alle tar med utstyr til overnatting og all mat for turen selv. Husk niste til konkurranse. 
Det vil bli fyrt opp grilltønner etter konkurranse. 

 

KBK 
Innsjekk ved 1. Heistad speiderhus fredag mellom kl 18-21.  Avstigning speidere ved 
Lundedalen Fritidsklubb. Avlessing fellesutstyr ved speiderhuset.  

Alle speidergrupper må sende deltagerliste med navn på patrulje(r), peff og 
patruljemedlemmer, samt hvem som er hjemmeleder i gruppa og navn på rovere og 
ledere som er til stede under konkurransen til kretsbannergrenland@gmail.com . 
Vennligst gjør dette så sparer vi mye tid ved innsjekk.  

 

Praktisk info KBK 
På grunn av snøforhold kan ekstra skotøy, varme støvler være gunstig. 

Orienteringen vil forgå i områder med snø, og de som skal løpe orientering må velge 
klær og sko i forhold til dette. 

Pakking av privat utstyr som til ordinær helgetur for årstiden. 

 

Poenggivende KBK 
 Alle deltakere skal til en hver tid, uten for eget telt, ha på seg speiderskjerf. 
 Patruljen skal ha med seg førstehjelpsutstyr på alle oppgavene. 
 Telt skal merkes med patruljenavn og gruppe på leirplassen. 
 Det forventes at patruljen hilser ved ankomst og når de forlater post. KBK er 

mobilfri sone under konkurransen. Bruk av mobil gir poengtrekk. 
 Det gis poeng for patruljesærpreg og patruljebanner 

 

Fellesutstyr KBK 
• Førstehjelpsutstyr 
• Skrivesaker 
• Drikkevann 
• Telt 
• Presenning 
• Sitte/liggeunderlag som kan brukes under oppgavene 
• Klokke (mobil kan ikke brukes) 
• Speiderkniv 
• Til orientering: 

mailto:kretsbannergrenland@gmail.com


o 2 blyanter (og spisser) 
o 2 kompass 
o Skriveblokk 
o Kartmappe 

• Mat og utstyr til matlagingsoppgave. Se eget vedlegg. 
• Utstyr praktisk oppgave: 

o Saks 
o Kniv 
o Multiverktøy 
o Linjal 

 

Matlaging KBK 
Patruljene må sørge for egen mat, og nistepakker for lunsj. Det blir satt opp griller 
fredags kveld og etter rundløypa på søndag. For patruljene vil middag lørdag inngå 
som en del av konkurransen. 
 

Ledere KBK 
Vi minner om at ledere ikke har anledning til å være i nærheten av egne patruljer 
under konkurranse. (Unntatt aspirantpatruljer) Brudd på dette kan gi patruljen 
poengtrekk. Har patruljen speidere, med spesielle behov og trenger lederoppfølging 
så gi beskjed om det på forhånd.  

Patruljer som er påmeldt som aspirantpatrulje med leder bekrefter dette ved 
innsjekk.  

Alle deltagende grupper må stille med ledere/rovere til postmannskap.  Egne møter 
for postmannskap.  

 
 

 

 

Hilsen speidergruppene  

1. Brevik, Porsgrunn FA, Porsgrunn FSK, 1. Herøya og 1. Heistad 

  



Veibeskrivelse: 
1. Heistad speiderhus og Lundedalen fritidsklubb ligger på Heistad i Porsgrunn.   

Via Skjelsvik, følg vei 354 til Lundedalen med Heistad Skole på høyre side.  

Via Heistad, følg vei 354 til Lundedalen med Heistad Skole på venstre side.  

Ta av ved skolen og følg veien forbi Heihallen og frem til Lundedalen fritidsklubb på høyre side. 

Rød pil viser avstigningssted, blå pil viser speiderhus. 

 

  



Forhåndsinformasjon matlagingsoppgave: 
 

Alle patruljene skal ta med: 

Utstyr: 

• Stormkjøkken med 2 kjeler og stekepanne 
• Fyrstikker 
• Rødsprit/Gass 
• Fjæl 
• Kniv (speiderkniv er ok) 
• Kjøkkenredskap, sleiv og stekespade (vurderes av hver patrulje) 
• Spisestell, kniv, skje og gaffel 
• Tørkerull (?) 
• Utstyr til oppvask 

 

Mat: (ca 4 porsjoner) 

- 400g kylling 
- 200g Blomkål (fersk) 
- 200 g Brokkoli (fersk) 

krydder (salt, pepper) 

- Valgfritt tilbehør (Saus, smøt, Ris, Poteter o.l) 
 

- 1 pk. Pannekake mix (husk noe å blande den i, evt.ha med ferdig røre) 
Valgfritt tilbehør til pannekakene. 

Her vil vi bedømme kreativiteten. 

 

PS! 

Er dere en stor patrulje – over 4-5 deltakere – bør dere ta med flere stormkjøkken.  
Da må også mengde matvarer økes og tas med slik at det blir mat til alle.  
 
Utstyret er minimum av hva patruljen trenger. Dere må selv planlegge hva dere 
trenger av utstyr for å ha plass til å lage mat til hele patruljen og det er utstyr nok til 
at alle medlemmene kan bidra i matlagingen. 

Oppgava går ut på å lage middag og dessert. Begge retter skal legges opp på tallerken 
og presenteres for dommer. Deretter skal patruljen samlet spise middag i minst 20 
minutter. Etter at patruljen har spist skal alt vaskes. 
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