Trønderspeider i Friluft,
28. april – 30. april 2017
TIDSPLAN KRETSBANNERKONKURRANSEN
FREDAG 28.april
Tid
Hva
1500
Oppmøte Stab
1800
Start innsjekk
● Registrering og praktisk info
● Tildeling av leirområde
2000
Ledere/ rovere/ voksenpersoner blir instruert om sine oppgaver som vakt/ postmannskap.
Oppmøte i bygg 33
2100
Offisiell åpning ved flaggstanga
2300
Ro!
Alle speidere skal oppholde seg på eget leirområde og være stille slik at det er mulig å få sove.
LØRDAG 29.april
Tid
Hva
0730
Revelje
Frokost
0845
Flaggheis og Konkurransestart – Oppstilling ved flaggstanga
Når konkurransen er i gang, vil også bedømmingen av Patruljedrift starte. Det er inndelt slik:
Patruljeområde maks 50 poeng og Samhold og miljø maks 50 poeng.
0900-1000
Teorioppgave. Ta med sitteunderlag - oppmøte ved tanks. Maks 50 poeng.
Totalt 100 spørsmål.
1015-1215
O-løp og teori. Oppmøte ved tanks. Maks 50 poeng.
1215-1300
Lunsj. Patruljevis.
Besøk av småspeidere i leiren 1215-1245. Det er en del av konkurransen.
1300-1530
Praktisk oppgave. Maks 50 poeng.
Praktiskoppgavene skal motivere til, og teste, patruljens evne til samarbeid og kreativitet.
1600-1800
Matoppgave/Middag. Patruljevis. Maks 50 poeng.
2000
Leirbål. Alle patruljer oppfordres til å ha innslag.
2300
Ro! Alle speidere skal oppholde seg på eget leirområde og være stille slik at det er mulig å sove.
SØNDAG 30.april
Tid
Hva
0700
Revelje
Frokost. Patruljevis. Lag lunsjpakke, gjerne med frukt og drikke !
0800
Flaggheis og «scouts own»
Etter «scouts own»: Peff-møte med info om rundløypa og puljeinndeling.
0900-1300
Rundløype. Ta med lunsjpakka og drikke – spises mellom oppgavene.
Alle oppgavene starter presis og varer i 45 min. Innenfor disse 45 min skal oppgavene forklares,
gjennomføres og bedømmes. Start oppgave signaliseres med lydsignal.
En eventuell klage må leveres til hoveddommerne innen 30 min etter at rundløypa er avsluttet.
Maks 50 poeng på hver post. Totalt 200 poeng.
Førstehjelpspost.
Naturkjennskapspost.
Hemmelig post.
Pioneringspost.
Husk at Samhold og miljø vurderes hele tiden under rundløypa: Husk å melde inn på riktig måte.
Husk god oppførsel på postene. Husk ledelse og samarbeid.
1300-1430
Rydding av leir
1430-1500
Avslutning. Premieutdeling

