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VELKOMMEN TIL KRETSBANNERKONKURRANSE  

OG KRETSENS DAG 2014 PÅ 

KLEVFOS 9. – 11. MAI  

 

1. Løten Speidergruppe har gleden av å invitere til KBK og kretsens dag 
på Klevfos på Ådalsbruk 9. – 11. mai 2014. Småspeiderne møter opp 
søndag senest kl. 10.00 for konkurransen om Khaas skinn. 

Oppmøte på Klevfos på Ådalsbruk fra kl. 19.00 fredag 9. mai.  

Henting på Klevfos fra kl. 15.00 søndag 11. mai 

Alle må ha med seg klær og utstyr for en helg ute, inkl tallerken, kopp og 
bestikk.  

1. Løten står for felles bevertning gjennom hele helgen.  

Prisen for helga er kr 300,- for speidere, rovere og ledere, kr 100 for 
småspeidere.  Gruppevis fakturering.  

 

Speiderhilsen fra 1. Løten Speidergruppe 

 
 
Gruppevis påmelding på SMS (47703447) eller epost 
(stenslett161@gmail.com) til Tom innen tirsdag 16/4-14. 
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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: sag, øks, kniv, kompass, skrivesaker. Det vil bli 
oppgitt på hver enkelt post hva av dette som kan brukes. Det kan komme 
til ytterligere hjelpemidler som er tillatt brukt, dette er litt avhengig av de 
praktiske oppgavene. 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. 
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Foreløpig program: 

Fredag 9/5 
fra 18.00    Inntrykk, etablering av leir 
19.00    Middag 
21.00    Ledersamling 
23.00    Kveldsro 
  
Lørdag 10/5 
07.00    Frokost og innsjekk   
07.30    Registrering. Innrykk forts.      
09.00    Åpning av Kretsbannerkonkurransen 2014 
09.30    Utlevering praktisk 1 
10.00    Rover- og leder aktivitet  
11.00    Innlevering praktisk 1 
11.00    Lunsj 
12.30    O-løp  
14.30    Mellommåltid 
15.00    Utlevering praktisk 2 
16.30    Innlevering praktisk 2 
17.00    Middag 
18.30    Teori 
21.00    Leirbål 
23.00    Rosignal 
23.30    Lang tone 
 
Søndag 11/5 
07.00    Revelje 
07.00    Frokost 
07.55    Oppstilling 
08.00    Flaggheising 
08.10    Møte postmannskaper rundløype 
09.00    Start rundløype speider og småspeider 
13.00    Lunsj  
14.00    Premieutdeling, speidere og småspeidere  
15.00    Slutt 


