
 

 

 

Velkommen til Kretsens dag / Kretsbannerkonkurranse 2012 

Aasen Skole i Vallset 11 til 13 mai 
 

2. Romedal Speidergruppe er 75 år i 2012 og har derfor gleden av å invitere til Aasen Skole og 

Årets kretsbannerkonkurranse og Kretsen Dag.   

Årets program starter lørdags morgen, men alle er velkommen fredags kveld. Småspeiderne 

møter opp søndag for konkurranse om Kahs skinn.  

Prisen er kr 350,- for speiderne, 200 for ledere og Rovere, småspeiderne på søndag betaler kr 100,- 

Veien vil bli skiltet fra RV 3 ved Romedal. 

Program: 

Fredag 11.5  18.00 Innsjekk 

   21.00 Kveldsmat 

   22.30 Kvelds ro 

Lørdag 12.5  07.00 Frokost 

   08.00 Flaggheising 

   09.00 O-oppgave 

   11.00 Lunsj 

   12.00 Praktiske oppgaver 

   17.30 Middag 

   20.00 Leirbål 2. Romedal Speidergruppe 75 år. 

   22.00 Kvelds ro 

Søndag 13.5  07.00 Frokost 

   08.00 Flaggheising 

   08.30 Ferdighetsoppgaver starter 

   12.30 Lunsj 

   13.30 Rydding av leir 

   14.00 Premieutdeling 

   15.00 Avslutning 

 

 



 

Småspeidere: 

Søndag 13.5  10.00 Oppgaver starter 

   12.30 Lunsj 

   13.30 Frilek 

   14.00 Premieutdeling 

15.0 Avslutning 

 

Regler for kretsbannerkonkurransen: 

 En patrulje skal i utgangspunktet bestå av minst 4 speidere, og man kan delta til og 
med det kalenderåret man går ut av 10. klasse. 

 Patruljer som deltar skal klare seg på egenhånd, annet må avklares med arrangør på 
forhånd. 

 Tillatte hjelpemidler er: Kompass, øks, sag, multiverktøy, skrivesaker, 
målebånd/linjal, førstehjelpsutstyr, en rull med sølvteip/gaffateip, saks, sysaker(inkl 
nål, tråd og stoppenål) Det vil bli oppgitt på hver enkelt post hva av dette som kan 
brukes. Husk gode sko til orienteringsoppgaven. 

 Den patruljen som får flest poeng er kretsens bannerpatrulje inntil ny 
kretsbannerkonkurranse er avholdt. 

 Det er normalt ikke lov å sette sammen patruljer av speidere fra forskjellige patruljer. 
 De tre beste patruljene gis rett til å delta i NM i speiding. 

  

Gruppevis påmelding til Rune Hoel 91365867 / runelena@online.no med antall patruljer, 

speidere, småspeidere, rovere og ledere. Vi må også vite om eventuelle matallergier.  

 

Påmeldingsfrist 1. Mai 2012, giro sendes etter at påmeldingen er registrert  

 

VELKOMMEN 
 

MVH 

Rune Hoel 

2. Romedal Speidergruppe 75 år i 2012 

Tlf 91365867 

mailto:runelena@online.no

