Kretsbannerkonkurransen
2016
Lundedalen, Skien
Lørdag 15. – søndag 16. april

Informasjonsskriv 1 – 11 april 2016
Noe presisering og tilleggsinformasjon til deltakere og ledere:
For deltakere:
1.

Personlig utstyr: Oppakning og klær for overnatting i telt/lavoo

2.

Patruljeutstyr: Patruljene trenger normalt konkurranse- og turutstyr, dvs. bl.a.

Førstehjelpsutstyr
 Telt/lavoo
 Skrivesaker

Sysaker
 Kompass


3.

Patruljeutstyr som patruljen må ha for gjennomføring av konkurransen.

Visp/hjulvisp ikke elektrisk
 3 stk pinner/rajer a 70 cm lengde. Tykkelse/diameter 3-4 cm.
 1 stk pinne a 30 cm lengde, diameter 1,5-2 cm
 2 boller/kjeler
 Hammer
 Sag
 Kniv
 Tursag
 Skiftenøkkel
 En hjelm pr patrulje (sykkelhjelm fungerer bra)
 Slikkepott
 Papp-plate 40x40 cm

4.

Koking/matlaging: Det blir kokt vann og satt opp felles griller på leirplassen. Det er derfor ikke
nødvendig med kokeutstyr i patruljene. NB! Det som skal blandes i vannet og steikes på grillen
må patruljene ha med. Det er ikke tillat med bål i leirområdet

5.

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.

6.

Bruk av mobiltelefon/nettbrett eller lignende: Ved enkelte av konkurransene er det ikke tilatt å
benytte mobiltelefon/nettbrett eller lignende. Dette vil bli opplyst om på plassen.

Kretsbannerkonkurransen
2016
Lundedalen, Skien
Lørdag 15. – søndag 16. april
For ledere:
1.

Registrering skjer fra kl 10:30 på lørdag. På registreringen skal vi ha patruljens navn og antall i
patruljen, patruljeføreren navn og mobilnummer samt tilstedeværende leder med
mobilnummer

2.

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.

3.

Leder/roverleir: Ledere og roverne må sørge for sin egen overnatting og forpleining.

