
Innbydelse – Kjøreanvisning  
Kretskonkurransen for speiderne i Asker og Bærum 2015 

 
Velkommen til kretskonkurranse lørdag 25.april til søndag 26.april på Skogsborg ved Åros i Røyken  
(samme sted som 2014). 

Ca 25min kjøring fra Brannstasjonen Asker 
Fra Asker: Ta Rv 167 mot Slemmestad/Røyken, etter 9,5km ta til høyre inn på Rv 165 mot Røyken.  
Etter ca 3km ta til venstre inn på E23. Etter ca 2,5km ta til venstre mot Åros. Kjør gjennom og forbi Åros.  
Etter ca 2km ligger Skogsborg ned til venstre (ca 400m ned til parkeringsplassen) 
Det er også mulig å ta buss nr 251. Holdeplassen heter BESTON. 

 Frammøte lørdag innen 1000.        Premieutdeling søndag ca 1500. Henting er søndag ca 1530. 

Ved frammøte vil patruljefører få utdelt program og anvist forlegningsområdet. Max 100m gange . 

Det er drikkevann og vannklosett på området .  

Det er IKKE tillatt å ta raier/hugge trær på eller i nærheten av konkurranseområdet . 

Det er IKKE tillatt å lage bål, eller grave på leirområdet . 

Maksimal tid dere får bruke på postene er mellom 60 og 90 minutter. På hver post får dere vite hvor mye tid dere har 
til rådighet der.  Vi anbefaler at dere leser alle oppgavene meget nøye…  
 
Vi viderefører samme p\opplegg som i 2014. Konkurransekomiteen ønsker at alle skal ha en tipp-topp speiderhelg, 
hvor en møter mange andre speidere fra andre grupper og kretser. Komiteen legger like mye vekt på å ha det gøy 
som på selve konkurransen. Det er i år mye mer tid til sosial aktivitet utenfor konkurransene 
 
- Det vanlige O–løpet er erstattet med en blanding av praktisk og teoretisk bruk av kart & kompass. 
- Det er kun EN praktisk oppgave (ikke 2 som tidligere) 
- Matoppgaven gjennomføres heller ikke i år. 
 
Før leirbålet blir det også i år grillfest som også er middag. Grillpølser (kjøtt og kalkun), Hamburgere og Salat til alle 
kjøpes inn av komiteen. De som har matallergi må ha med sin egen mat. Drikke ordner hver med selv. Det vil også 
bli utdelt frukt både lørdag og søndag. Vi har egen kiosk hele helgen – med gode speiderpriser. 
 
Påmeldingsfrist for patruljer og deltakere er tirsdag 21.april – NB gruppeleders ansvar.  
 

 Løpende oppgave ”Patruljedrift”: Patruljesærpreg, patruljeledelse, oppførsel, bekledning, 
speiderskjorte & speiderskjerf, hygiene, orden 

Lørdag :  1. Teoretisk oppgave 
2. Orientering 
3. Praktisk oppgave 1 
 

Søndag : 4. Rundløype 
 Førstehjelp 
 Naturkjennskap 
 Pionering 
 Komiteens oppgave 

 
Patruljeutstyr til konkurransen: 
(Lovlige hjelpemidler) 

 Førstehjelpsutstyr 

 NT/Bibel 

 Kompass, minst 2 stk 

 Øks 

 Tang (klippe ståltråd) 

 Blyant og papir 

 A4 skriveunderlag 

 Fyrstikker 

 Livline 

 Linjal/målbånd 
  

 

 Gaffa-tape 

 Kniv/Lommeverktøy 
(leatherman el.l.) 

 Sisal til pionering vil 
bli utlevert 
 

Personlig turutstyr: 
(Forslag) 

 Brødmat 

 Drikke 

 Bestikk 

 Kopp & Tallerken 

 Jakke 

 SPEIDERSKJORTE 

 Sovepose 

 Liggeunderlag 

 Genser  

 Skrivesaker 

 Regntøy  

 SPEIDESKJERF 
 
 

 Støvler 

 Sokker 

 Undertøy 

 Slirekniv 

 Sysaker 

Patruljeutstyr til overnatting: 
(Forslag) 

 Kokeapparat 

 Brensel 

 Kjelesett 

  

 Telt/Presenning 

 Sisal til presenning 
 
Har du spørsmål, ta kontakt med din tropps- eller gruppeleder. 
 

Speiderhilsen kretskonkurranse komitéen 2015 
Kontaktperson K/M er Einar Syvertsen, 986 04 310, eisy@online.no 
Kontaktperson NSF er Kjetil Andreas Andersen, 990 92 242, gruppeleder@1skougum.no 
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