
 

Arbeidsinstruks for kretskonkurransen 

Romerike krets er delt inn i to arrangementsansvarlige lag: 

Arrangørlag 1 Arrangørlag 2 

Jessheim Rælingen 

Kisa Lillestrøm 
Sørumsand Strømmen 

Frogner Fetsund 

 

 
Kostnader og utlegg: Kretsen dekker utgifter til arrangementet. (grillkull,ved, premier og diplomer) 
Utlegg refunderes ved å sende inn spesifisert kvittering til kassereren. Husk å legge ved 
kontonummer, navn og …. Det kan sendes inn på epost..  
 
Mål: Arrangementet skal bidra til økt samhold mellom speiderne i kretsen og være en arena for å 
fremvise sine speiderferdigheter.  
 
Vandrerne konkurrerer fredag til lørdag, mens oppdagere og stifinnere konkurrerer kun lørdag. 

Felles program lørdag: 

Klokkeslett Aktivitet 

10:00-10:15 Åpning og andakt 

13:00-13:45 Lunsj 

13:45-14:15 Demonstrasjon av 
vandrernes 
hemmelige 
oppgave 

15:00-15:30 Premieutdeling og 
avslutning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vandrerkonkurransen 

Konkurransen skal være basert på opplegg og nivå som NM i speiding. 

Patruljen som vinner kretskonkurransen overtar kretsbanneret.  

Kretsen sender det antall patruljer vi har adgang til i hht retningslinjene til NM i speiding. (pt er dette 

3 stk) Deltakelse i NM i speiding krever at patruljen har vært fungerende som en patrulje i sitt daglige 

speiderarbeidet.  Deltakelse i kretskonkurransen krever ikke dette. Her kan man sette sammen 

patruljer slik det passer gruppene, internt eller på tvers.  

Arrangører: Må drøftes på styremøtet 

Følgende oppgaver fordeles innbyrdes i arrangørstaben: 

• Innkalling til første planleggingsmøte:  1,5 måned før arrangementet 

o Her må det avklares  

▪ Referatansvarlig 

▪ oppmøtetid og oppmøtested for arrangementet 

▪ program og konkurranseoppgaver, inkludert fasit og poengberegning 

• fredag kveld 

• lørdag 

▪ fellesprogram for konkurransen 

• leirbål 

• nattmanøver? 

• Samlingstund for deltakende ledere for de ulike gruppene 

▪ Behov for lederressurser fra andre grupper 

• En ansvarlig for delegering og kontaktperson 

▪ Premier og diplomer 

• Patruljepremie med differensiert kostnad til 1. og 2. plass 

• Patruljediplom til alle deltakende patruljer med angitt plassering 

▪ Ansvarlig for å sende ut invitasjonen med påmeldingsskjema: se vedlegg 

▪ Evalueringsmetode  (skjema skal sendes inn senest 2 uker etter 

arrangementet.) 

o Sende ut invitasjon og påmeldingsskjema til alle grupper: minimum 4 uker før 

arrangementet. 

▪ Invitasjonen må inneholde:  

• Logo. Tid, sted, litt om innhold, hva speiderne skal ha med seg, hva 

patruljene skal ha med seg, veibeskrivelse, felt for gruppens interne 

påmeldingsfrist og kontaktperson 

• Dato/frist for samlet påmelding til arrangørene er 2 uker før 

arrangementet. 

o Registrering ved ankomst: Gruppene må melde sin ankomst og verifisere/ endre 

påmeldingskjemaene i tråd med de speiderne som faktisk er med. 

Registreringsskjema må signeres og leveres sammen med evalueringsrapport etter 

arrangementet. Listene benyttes til ABUR søknad  

o Gjennomføring av arrangementet, poengberegning. 

o Premieutdeling i samarbeid med arrangangørene av oppdager og 

stifinnerkonkurransen 

 



 

 

Oppdager og stifinner-konkurransen 

Gruppene står fritt til å stille med patruljer med en blanding av oppdagere og stifinnere. Patruljen blir 

i såfall bedømt som stifinnere. Gruppene kan også samarbeide om å stille med patruljer på tvers av 

gruppene. Vandrere kan ikke delta i oppdager og stifinner konkurransen.  

Ansvarlig arrangør: Lag 1 har ansvar for dette arrangementet i oddetallsår, lag 2 i partallsår.   

Følgende oppgaver fordeles innbyrdes i gruppene: 

• Innkalling til første planleggingsmøte:  1,5 måned før arrangementet 

o Her må det avklares  

▪ Referatansvarlig 

▪ Oppmøtetid og sted for arrangementet 

▪ Konkurranseoppgaver, inkludert fasit og poengberegning 

▪ Innhold for dagen/tema samt ansvarlig for 

• Åpning med andakt 

• Lunsj 

• Avslutning og premieutdeling 

▪ Behov for lederressurser fra andre grupper 

• Ansvarlig for å delegere og holde kontakt med aktuelle ressurser fra 

andre grupper  

▪ Premier og diplomer 

• Patruljepremie med differensiert kostnad til 1., 2. plass for begge 

grener 

• Individuell premie til patruljedeltakerne på 1., 2. og 3.plass 

• Patruljediplom til alle deltakende patruljer med angitt plassering 

▪ Arrangementslagets kontaktperson  

▪ Ansvarlig for å sende ut invitasjonen med påmeldingsskjema: se vedlegg 

▪ Evalueringsmetode (skjema skal sendes inn senest 2 uker etter 

arrangementet). 

o Sende ut invitasjon og påmeldingsskjema til alle grupper: minimum 4 uker før 

arrangementet. 

▪ Invitasjonen må inneholde:  

• Logo. Tid, sted, litt om innhold, hva speiderne skal ha med seg, 

veibeskrivelse, felt for gruppens interne påmeldingsfrist og 

kontaktperson. 

• Informasjon om hvor mange patruljer/ smågrupper hver gruppe skal 

melde inn til arrangørene på påmeldingsskjemaet.  Dato/frist for 

samlet påmelding til arrangørene er 2 uker før arrangementet.  

o Registrering ved ankomst: Gruppene må melde sin ankomst og verifisere/ endre 

påmeldingskjemaene i tråd med de speiderne som faktisk er med. 

Registreringsskjema må signeres og leveres sammen med evalueringsrapport etter 

arrangementet. Listene benyttes til ABUR søknad 

o Arrangementet gjennomføres. 



o Etter arrangementet: Fylle ut evalueringsskjema (se vedlegg) og sendes innen to uker 

til romerike@kmspeider.no  

Kretskonkurransen tas opp som egen sak påfølgende kretsstyremøte etter avholdt arrangement. 

 

Sist endret: november 2018 Endret: la inn setning om at korrigerte og signerte deltakerlister må 

leveres sammen med evalueringsrapport. 
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