
 

 

 Velkommen til kretskonkurransen 2021  
 
Innledning:  
I år er 1. Jeløy speidergruppe som ønsker velkommen, og står som teknisk arrangør av 
kretskonkurransen. Grunnet usikkerhet knyttet til covid-19, blir kretskonkurransen arrangert som et 
dagsarrangement.  
 
Det er viktig at alle deltakere forholder seg til gjeldende retningslinjene knyttet til covid-19. 
Speidere/ledere kan ikke delta dersom de:  

• i løpet av de siste 14 dagene har vært i utlandet   

• har vært i nærkontakt med personer som er bekreftet smittet med Corona  

• har fått påvist COVID-19   

• er i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon.  

• har feber   

• har hoste eller andre tegn på forkjølelse/luftveisinfeksjon   

• er tungpustet   

Under arrangementet skal man i størst mulig grad holde minst én meters avstand til andre, og bruke 
håndsprit før, under og etter hver aktivitet. 
 
Det skal konkurreres i hemmelig oppgave, og en rundløype med seks ulike 
speiderkunnskapsoppgaver.  
 
Årets kretskonkurranse arrangeres i Nesparken i Moss med parkering på Myra (andre siden av 
innfartsveien til Moss (se kartutsnitt). Speiderne skal altså slippes av ved Myra, for selv å gå til  
Nesparken og Mossehallen. Her vil man tydelig finne innsjekkingen ved Speiderhuset. Parkering for 
ledere skal også skje på Myra, og ikke ved Nesparken.  
 

 
 
 



 

Oppmøte:  
Oppmøte og innsjekk for patruljene skjer ved Speiderhuset i Nesparken lørdag 24. april fra kl. 08.00 – 
08.55. Deretter blir patruljen anvist til sitt patruljeområde i koronavennlig avstand til andre patruljer. 
  
Arrangementet avsluttes samme dag med premieutdeling kl. 17.30.  
 
Administrativt:  

• Patruljen skal medbringe eget førstehjelpsutstyr, håndsprit og skrivesaker som skal være 
med patruljen under hele konkurransen.  

• Det finnes ikke lademulighet på området. All bruk av mobil under konkurranser er forbudt.  

• Mat: Den enkelte må ha med matpakke og drikke til lunsj. Lunchen skal spises underveis i 
rundløypen. 

• Hver patrulje må ha med følgende utstyr: Minimum 10m sisaltau, kniv, skriveunderlag, 
blyant, passer, linjal, fargeblyant – blå og rød, kulepenn 

 

Program (NB endringer kan forekomme):  
Lørdag  
0800 Innsjekk starter 
0855 Innsjekk stenger 
0900 Velkommen og praktisk informasjon 
0930 Hemmelig oppgave starter 
0930 Informasjon til ledere og fordeling til postmannskap 
1030 Siste frist for innlevering av hemmelig oppgave 
1050 Alle patruljene er på plass på anvist post i rundløype 
1100 Rundløype starter – medbrakt lunch spises underveis 
1545 Rundløype avsluttes 
1545 Resultater Hemmelig oppgave og 100 spørsmål kunngjøres 
1615 Frist klage på resultater fra Hemmelig oppgave og 100 spørsmål 
1730 Premieutdeling og avslutning 
 
Påmelding:  
Deltakere meldes på i medlemssystemet enkeltvis, men det er viktig at minst tre fra samme patrulje 
stiller.  
 
NB: For at arrangør skal ta ut korrekte lister må riktig patrulje være satt på den enkelte FØR 
påmeldingsfrist. Det er ikke lov å spekulere i eller «toppe» patruljer – disse skal bestå av speidere 
som til daglig er i samme patrulje. Arrangør vil kontrollere dette og sjekke ut avvik.  
 
Påmeldingsavgift kr 450 pr patrulje. Faktura sendes gruppen i etterkant.  
Ledere skal også meldes på, men det betales ikke for ledere.  
 
Påmeldingsfrist: fredag 9. april.  
Se for øvrig vedlagte reglement.  
 
Spørsmål til arrangementet kan rettes til Thomas Trier på e-post thomas.trier@jeloyspeider.no eller 
mobil 90898804 etter kl. 16.  
 
Vedlegg 1: Reglement for Kretskonkurranse i Follo Krets 
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Vedlegg 1: REGLEMENT KRETSKONK 2021  
 
1. Generelt  
Kretskonkurransen er Follo krets sitt uttak til NM i speiding. Arrangementsansvarlig er 
speiderombudet. Hoveddommer oppnevnes av speiderombudet.  
Alle spørsmål under arrangementet stilles til sekretariatet. Sekretariatet er bemannet når det ikke 
foregår konkurranser, samt ved inn- og utlevering av oppgaver. Ved scenen på Speiderhuset henger 
klokke med offisiell tid for arrangementet.  
Kun akkrediterte personer kan oppholde seg i patruljeområdet og konkurranseområdet. 
Speiderskjorte og speiderskjerf skal benyttes under hele konkurransen. 
  

2. Påmelding  
Påmelding skjer via medlemssystemet. Alle speidere og ledere som skal være til stede under helgen 
skal meldes på.  
 

3. Deltagere og patruljer  
Alle deltakere må være medlem av Norges speiderforbund, og medlemskontingent skal være betalt 
for inneværende år. Nye medlemmer må være innmeldt i medlemssystemet før påmeldingsfristen 
utløper. Eksisterende medlemmer må være oppdatert med riktig kontaktinformasjon, fødselsdato og 
patrulje.  
 
Det er kun originale patruljer som har anledning til å delta. Ved endt påmeldingsfrist gjøres det 
uttrekk fra medlemssystemet med patruljeinndeling.  
 
Konkurransen er åpen for speidere i troppsalder, det vil si speidere født mellom 1.1.2005 og 
31.12.2011. Hvis en speider er innenfor dette, men på et tidligere tidspunkt har gått over i roverlaget 
som roveraspirant, er han eller hun å betrakte som rover og kan ikke delta. Aspirantpatruljer stiller i 
egen konkurranse og konkurrer mot hverandre. Deltagelse som aspirantpatrulje kvalifiserer ikke til 
NM.  
 
Alle patruljer skal bestå av minimum 3 personer. Hver deltagende gruppe må ha med minst en leder 
som er disponibel for arrangør under hele arrangementet.  
 

4. Utstyr  
Patruljene må selv bære alt utstyr de skal benytte, med mindre annet er oppgitt. Utstyrsliste blir 
publisert på kretsens nettsider.  
 
Tillat utstyr er spesifisert på hver enkelt oppgave. Det er ikke lov å benytte utstyr utover angitte 
hjelpemidler på hver oppgave.  
 
Det er ikke lov å hogge rajer på uten samtykke fra arrangør. Det er ikke tillatt å hogge rajer på veien 
eller ved konkurranseområdet.  
 
Deltagende patruljene har ikke anledning til å låne ut eller låne utstyr fra andre, dette gjelder også 
innen egen speidergruppe.  



 

5. Ankomst  
Patruljene går fra Myra til innsjekk ved Speiderhuset i Nesparken og registrer sin ankomst. 
Sekretariatet tildeler patruljeområde i konkurranseområdet til hver enkelt patrulje. Ledere sjekker 
inn direkte hos sekretariatet.  
 

6. Poeng og bedømming  
Maksimal poengsum for hver oppgave/øvelse er 50 poeng.  
Alle ordinære oppgaver skal ha en tydelig innleveringsfrist. Ved for sen innlevering trekkes 5 poeng 
for hvert påbegynte minutt over innleveringsfristen. Tiden beregnes etter offisiell tid for 
arrangementet. Etter 10 minutter forsinket innlevering vil det bli gitt null poeng.  
 
Om ikke annet er oppgitt, vil klagefristen være én time etter at resultatet er offentliggjort. Alle klager 
skal leveres skriftlig til sekretariatet av patruljefører.  
 
Resultater henges opp på offisiell tavle ved sekretariatet.  
 
Alle regelbrudd kan medføre poengtrekk eller, i grove tilfeller, diskvalifikasjon. Resultatet av 
klagebehandling er endelig og kan ikke påklages.  
 
Patruljen med flest poeng vinner. Beste tropp er den troppen som oppnår det høyeste 
patruljegjennomsnittet for samtlige patruljer, det vil si alle patruljer i troppen og ikke bare 
deltagende patruljer.  
 

7. Hjelpemidler  
Det er ikke tillatt å medbringe oppslagsverk (trykt eller elektronisk), benytte mobiltelefon, 
datamaskin eller andre elektroniske hjelpemidler under konkurransen.  
 
Det er heller ikke tillatt å motta hjelp fra andre deltagende patruljer, ledere eller besøkende. Ledere 
som følger sine speidere, skal ikke være sammen med disse under oppgaveløsning. 
  
Ingen andre hjelpemidler enn de som blir angitt for hver post er tillatt. Blir ulovlige hjelpemidler 
benyttet vil dette bli ansett som forsøk på fusk, og det vil bli gitt 0 poeng på posten. Patruljen mister 
også muligheten til å delta på NM.  
 

8. Sikkerhet  
Arrangementsansvarlig har det overordnede ansvaret for sikkerheten under konkurransen. Det vil 
være minst en kyndig person i førstehjelpsberedskap til stede enhver tid under arrangementet.  
 
Alle patruljer skal ha eget førstehjelpsutstyr med seg under konkurransen.  
 
Det er ikke anledning for patruljer eller ledere til å tenne bål under arrangementet. Da årets 
kretskonkurranse er et dagsarrangement er det heller ikke tillatt med matlaging ved bruk av 
stormkjøkken, multifuelbrennere eller lignende.  
 
Ved eventuell skader, brann e.l. skal sekretariatet og nødetatene varsles.  
 
Overdommer og arrangementsansvarlig kan i samråd under spesielle omstendigheter dispensere fra 

regler. 


