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REGELVERK FOR KRETSBANNERKONKURRANSE VED 

SAMARRANGEMENT FOR GUDBRANDSDAL OG VESTOPPLAND 

KRETSER AV NORGES SPEIDERFORBUND OG HEDMARK OG 

OPPLAND KRETS AV NORGES KFUK/KFUM-SPEIDERE 

 
REGLER OG RETNINGSLINJER 

 

1. De beste patruljene fra hver krets i kretsbannerkonkurransen er kvalifisert til deltakelse i 

NM i speiding. Antall patruljer bestemmes av NM-reglementet. Kretsleder er ansvarlig 

for påmelding. 

 

2. Patruljen skal delta med de medlemmer som til vanlig er med i patruljen. Det er ikke 

anledning til å sette sammen en patrulje av speidere fra flere patruljer. Det må være 

minst tre medlemmer i patruljen. Patruljer med bare to deltagere kan gjerne delta, men 

stiller da utenfor konkurranse. Oppgavene dimensjoneres for patruljer med 5-7 speidere. 

 

3. Deltakerne skal være i troppsalder iht. eget forbunds aldersinndeling. Den øvre 

aldersgrensen er 10. trinn. 

 

4. Offentliggjøring av poeng og klagefrister: 

Arrangører skal i informasjonen til patruljene gjøre kjent tidspunkt for offentliggjøring 

av resultatene fra de enkelte konkurransedelene. Hvis ikke annet blir nevnt er det en 

klagefrist på 1 time fra offentliggjøring.  

Klager skal leveres skriftlig. Svar gis også skriftlig, hvis patruljen som klager krever 

det. 

 

5. Ved tidsfrister skal det ved overskridelse trekkes poeng avhengig av lengde, f.eks 1 

poeng per påbegynte minutt. Arrangør bestemmer dette avhengig av type oppgave. 

 

6. Kretsstyrene peker ut en hoveddommer hver. Disse bør ikke være fra 

arrangørgruppen(e). 

 

7. Det er ikke tillatt for patruljene å motta hjelp fra andre patruljer, ledere eller besøkende 

for å løse oppgavene som inngår i konkurransen. 

 

8. Patruljer som blir tatt i fusk blir trukket i poeng på den aktuelle delen. Postansvarlig tar 

avgjørelse. 

 

9. Oppførsel som ikke er passende i speidersammenheng straffes med poengtrekk. Dette 

gjelder også mellom delkonkurransene (under måltider, i pauser, etc.). I praksis melder 

den/de som ser/hører noen oppføre seg dårlig fra til arrangementsansvarlig, som i 

samarbeid tar avgjørelsen. 
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10. Gudbrandsdal krets: 

Kretsbanneret blir gitt til beste patrulje i konkurransen. 

Kretstrofeet blir gitt til nest beste patrulje. 

Gaupe blir gitt til tredje beste patrulje. 

Vestoppland krets: 

Kretsbanneret blir gitt til beste patrulje i konkurransen. 

Stifinnertrofeet blir gitt til beste rene stifinnerpatrulje 

Hedmark og Oppland krets: 

Kretsbanneret blir gitt til beste patrulje i konkurransen 

 

Alle patruljer får diplom, men plassering innad i egen krets. 

 

11. Alle premiene er evigvandrende. 

 

12. Vandrepremiene skal tas med på arrangementet. Forrige års mottager er ansvarlig for 

dette. 

 

13. Alle patruljer skal ved innmelding få tildelt et startnr som skal oppgis sammen med 

patruljenavn og gruppenavn ved hver oppgave/post. 

 

14. Ved småskader må patruljene selv bruke av eget medbragt førstehjelpsutstyr og 

 kontakte egne ledere. Ved større skader: kontakt en leder som så kontakter 

 sekretariatet. Ved livstruende/store skader: ring 113 og orienter sekretariatet. 

 

15. Hver gruppe må stille med minst en leder over 18 år som ansvarlig for gruppens 

patruljer. Alle grupper som er med i konkurransen må ved behov påta seg å delta i 

planlegging og gjennomføring av post/arrangement. Gruppene har ansvar for 

helseinformasjon for sine deltakere. 

 

 

Forslag til tidsplan: 

Lørdag: Kl.1100 Åpning av arrangementet 

   Kl.1130 Utdeling av praktisk oppgave (lunsjtid bestemmer patr. selv) 

   Kl.1530 Innlevering av praktisk oppgave 

  Kl.1600 Orientering starter 

  Kl.1730 Siste patrulje i mål etter O-løp 

  Kl.1800 Middag 

   Kl.1900 Utlevering av teorioppgave 

   Kl.2000 Innlevering av teorioppgave 

   Kl.2100 Leirbål 

   Kl.2300 Ro 

 

Søndag: Kl.0800 Revelje 

   Kl.0830 Flaggheis, Scouts Own 

   Kl.0900 Start Rundløype 

   Kl.1330 Rundløype slutt 

   Kl.1430 Premieutdeling og avslutning 

   Kl.1500 Hjemreise 

OBS!! 
 
Det er arrangørens 
tidsplan som gjelder!!! 
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OPPGAVER/AKTIVITETER - POENGFORDELING 

 

GENERELT: 

Oppgavene bør ikke være av en slik art at det blir foretatt en skjønnsmessig bedømming. 

Dommere og postmannskap må være informert om hvordan det skal bedømmes, slik at det blir 

en lik bedømming for alle patruljer. 

Det skal ikke under noen omstendigheter gis halve poeng. Hvis noen postmannskaper likevel 

tildeler en patrulje et halvt poeng, skal dette rundes OPP til nærmeste hele poeng. 

 

 

 

TEORETISK OPPGAVE: 

 

Mål: Oppgaven skal sette fokus på, og teste, et bredt spekter av sentrale og viktige emner innen 

speiding. 

 

Patruljene får utdelt ark med 50 spørsmål og tre svarmuligheter. Følgende områder bør dekkes: 

 

 Friluftsliv   (10) 

 Samfunnsengasjement  (10) 

 Øvrig speiderkunnskap (15) 

 Speiderhistorie  (5) 

 Diverse   (10) 

 

Antall spørsmål på hvert punkt er kun veiledende. 

 

Tidsbruk: 1 time 

Hjelpemiddel: Ingen 

Maksimal poengsum: 50 poeng 

 

 

PRAKTISK OPPGAVE: 

 

Mål: Oppgaven skal motivere til, og teste, patruljens evne til samarbeid og kreativitet. 

 

Oppgaven skal være praktisk, spennende og i størst mulig grad nyttig. 

Det skal være mulig for patruljen å gjennomføre oppgaven i løpet av 2-4 timer. 

Oppgaven skal fortrinnsvis foregå på patruljeområdet, men kan også foregå på annen anvist 

plass dersom dette er mer hensiktsmessig. 

 

Det er viktig å legge til rette for en objektiv og rettferdig bedømming av oppgaven. 

 

Hjelpemiddel: Bestemmes av arrangør/postansvarlig 

Maksimal poengsum: 50 poeng
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ORIENTERING: 

 

Mål: Oppgaven skal på en spennende og lærerik måte teste patruljens evne til riktig bruk av 

kart og kompass. 

 

Oppgaven skal aktivisere hele patruljen og på en praktisk måte sette patruljens ferdigheter i 

bruk av kart og kompass på prøve. Deler av oppgaven skal gjennomføres som et 

orienteringsløp. 

Omtrent halvparten av poengene skal gis på grunnlag av tiden patruljen bruker på å finne alle 

postene, og resten gis ut fra antall poster patruljen har funnet. Tidsgrensen settes slik at en 

patrulje som orienterer presist og i moderat til raskt tempo kan klare tidsgrensen med normal 

gangtempo. 

 

Hjelpemiddel: Alle. Unntak: se punkt 7 i innledningen av dette regelverket 

Maksimal poengsum: 50 poeng 

 

 

 

RUNDLØYPE: 

 

Mål: Oppgaven skal på en spennende, lærerik og fortrinnsvis praktisk måte, teste patruljen i 

fire ulike fagfelt som er sentrale i speidingen. 

 

Postene skal være enkle å finne, og det bør ikke være mer enn 5-10 minutters gange mellom 

dem. 

 

Tidsfrist på postene er 30 minutter. Innenfor disse 30 minuttene skal oppgaven forklares, 

gjennomføres og bedømmes. Patruljen skal få oppgitt poengsummen de oppnådde. 

Postenes rekkefølge er likegyldig, men innholdet er bundet etter følgende regler: 

 

Post 1 – Førstehjelp 

 

Post 2 – Naturkjennskap 

 

Post 3 – Pionering 

 

Post 4 – Valgfri 

 

 

Hjelpemiddel: Bestemmes av arrangør/postansvarlige, og skal informeres om i god tid før 

arrangementet. 

Maksimal poengsum: 50 poeng per post. Totalt 200 poeng.
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Arrangøren sørger for at det lages et skjema for bedømming, og fasit for hver post. Arrangøren 

må på forhånd ha klart hvem og hvor mange som skal stå på hver post, og sørge for at 

postmannskapet har kunnskap om postens innhold. Skapes det tvil skal dette komme patruljen 

til gode. 

Evt. manglende inn- og utmelding skal trekkes direkte fra den enkelte posts oppnådde 

poengsum. Upassende språkbruk og dårlig oppførsel skal det også trekkes poeng for. Arrangør 

bestemmer hvor mange poeng som kan trekkes for disse forhold. Ref. punkt 8 i regeloversikten 

først i dette dokumentet. Det skal lages en poengoversikt over dette, slik at postmannskap vet 

hvor mye poeng som skal trekkes for type overtredelse, og i hvilken grad. 

 

 

PATRULJEDRIFT: 

 

Mål: Oppgaven fokuserer på patruljens samhold og miljø 

 

INSPEKSJON: 

Mens patruljene jobber med teori og praktisk oppgave på eget konkurranseområde og mens 

patruljene er ute på postrunde, vil en inspeksjon av patruljeområdene bli gjennomført. Her 

vurderes orden og organisering. 2 inspeksjonsrunder skal gjennomføres. Se eget skjema. 

Skjema skal sendes ut sammen med informasjonen slik at patruljene vet hva som vektlegges. 

Maksimal poengsum: 25 poeng per inspeksjon. Totalt 50 poeng. 

 

STIL OG SVEIS: 

På en av postene i rundløypa vil det bli foretatt en observasjon av patruljens stil og sveis, dvs. 

draktbruk, særpreg og om patruljen har med seg patruljebanner. Se eget skjema. Skjema skal 

sendes ut sammen med informasjonen slik at patruljene vet hva som vektlegges. 

Maksimal poengsum: 30 poeng 

 

 

OVERSIKT OVER TOTAL POENGFORDELING: 

 

Teori  50 

Praktisk 50 

Orientering 50 

Inspeksjon 50 

Stil og sveis 30 

Rundløype 200 (50 på hver post) 

TOTALT: 430 

 

 

REGELVERK ER GODKJENT AV KRETSSTYRENE I GUDBRANDSDAL, 

VESTOPPLAND  OG HEDMARK OG OPPLAND KRETSER 2016-xx-xx 

ANSVARLIG FOR GUDBRANDSDAL KRETS: Kretsleder Liv Else Ertresvåg Brenden 

ANSVARLIG FOR VESTOPPLAND KRETS: Kretsleder Bjørn Roger Jensen 

ANSVARLIG FOR HEDMARK OG OPPLAND KRETS: Visekretsleder Frode Jemtland 

 

SIST REVIDERT 2016-01-21 
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REGLER SOM ER AVHENGIG AV ARRANGØRSTED OG ARRANGØR: 

 

 

SØPPEL 

Søppelhåndtering bestemmes av arrangør. 

 

DRIKKEVANN 

Arrangør bestemmer om drikkevann tilbys eller om patruljene må ta med dette selv. 

 

RAJER 

Arrangør bestemmer om rajer kan tilbys eller om patruljene må ta med dette selv om det skulle 

være behov. 

 

PATRULJEUTSTYR 

Arrangør bestemmer og må si fra i god tid hva som trengs av patruljeutstyr for å løse KBK-

oppgavene. Det er en forutsetning at vanlige ting som øks, sag, presenning, kokeutstyr etc. er 

med. Andre ting som patruljen skal ha med, skal arrangør si ifra om i invitasjonen. 

 

LEIRBÅL 

Det skal være leirbål, og alle deltakere og ledere skal delta/være til stede. Presiseres i 

invitasjonen. Leirbål skal ikke være en del av konkurransen.
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INSPEKSJONSSKJEMA FOR PATRULJE NR: 
Maks 

poeng 

Poeng 

utdelt 

SÆRPREG 

Patruljeområdet er tydelig merket med hvilken patrulje 4  

ORDEN OG DISPONERING AV LEIROMRÅDET 

Uteområdet: 

Det finnes et søppelstativ eller lignende på patrujeområdet 
2  

Uteområdet er generelt ryddig 
5  

Inne i telt(ene): 

Tøy skal være pakket i sekkene, sovepose skal være i trekket 

sitt. 

2  

Vått tøy skal ikke ligge og slenge 
2  

Generelt inntrykk 
3  

ORGANISERING 

Patruljeutstyret er samlet på ett sted 
4  

Brennbare væsker skal ikke stå sammen med matvarer 
3  

 

Totalsum: 
25  

 

Inspeksjonstidspunkt:                                                   Signatur: 
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STIL OG SVEIS 

Patrulje nummer  Maks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Patruljens medlemmer 

bruker speiderdrakt uten 

at en ber om å få se dette 

(værforbehold) 

10 

               

Patruljen har tydelig 

særpreg 
10 

               

Patruljen har 

patruljebanner med seg 
10 

               

Sum 30                
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KLAGESKJEMA 

 

Patruljenr.       

 

Patruljenavn:      

 

Patruljefører:      Tlf.       

 

 

 

Klage på oppgave:           

 

 

 

Beskrivelse:            

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

Jeg bekrefter med dette at jeg har satt meg godt inn i Kretsbannerkonkurransens 

regelverk: 

 

Sign patruljefører:           

 

 

 

Levert dato/kl:     Mottatt av:      

 

Behandlet dato/kl:     

 

 

 

HOVEDDOMMERNES AVGJØRELSE: 

 

Tas til følge   Tas ikke til følge   Til orientering 

 

 

Hoveddommernes beskrivelse:         
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DELTAKEROVERSIKT KRETSBANNERKONKURRANSE 

 

 

Nr Gruppe Patrulje Navn Fødselsår 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     

 


