
 

 

                                      

KBK 2017 
for Glåmdal krets av NSF 

 

Alle patruljer i Glåmdal krets inviteres herved til å delta på Kretsbannerkonkurranse. 

 

Konkurransen holdes på Enderud leirsted i Eidskog den 21. – 23. april 2017. 

 

Viktige tidspunkter er: 

Fredag 21. april:  Innrykk kl. 18.00-20.00. 

Lørdag 22. april: Konkurransestart kl. 09.00.  

Søndag 23. april: Klar for hjemreise kl. 15.00. 

 

Deltakeravgift kr 200,- pr troppsspeider. Kr. 100,- pr. ledere, rovere og lederbarn. 
 

Praktisk informasjon  
 

Alle patruljer må ha med seg telt, vanlig turutstyr, egen mat og utstyr til tilbereding av alle 

måltider. Inkludert middagen på lørdagen. Ta med et campingbord. 

 

Oppgavestart lørdag klokken 09.000   

 

På leirbålet lørdag deltar hver patrulje med et underholdningsbidrag. Gjennomføring av 

underholdningen gir mulighet for å sanke poeng i konkurransen. Eventuelle patruljesærpreg 

vil også bli lagt merke til. 

 

Patruljene vil bo i telt og mange av aktivitetene er ute – så det er viktig at utstyret er i orden. 

Ut fra årstiden er det sannsynlig at det blir kaldt, vått, eller begge deler.  

 

 

Det anbefales at alle patruljene går igjennom NM reglement, før KBK. 

 

Samlet bindende påmelding fra hver speidergruppe senest tirsdag 04. april til Anne-Marthe 

Christensen, e-post: anne-marthe_christensen@hotmail.com 

Betaling til Glåmdal krets, kontonr: 7198 63 01296 

 

Velkommen! 

 

 

Speiderhilsen  

Gætt & Blanda kretsroverlag  

mailto:anne-marthe_christensen@hotmail.com


 

 

Praktisk oppgave 
 

Dette er en oppgave som skal sette patruljens samarbeid og fantasi på prøve. Patruljen skal 

løse en praktisk oppgave. Oppgaven vil være spennende og i stor grad nyttig.  

Hjelpemiddel patruljen skal ta med: 

Avbitertang, saks, hammer, syl. 

 

 

Personlig utstyr (forslag) 

På DEG: 

Underbukse/ shorts 

Trøye (T-skjorte, supertrøye, ulltrøye) 

Sokker/strømper, fortrinnsvis med ull 

Tursko/-støvler 

Speiderskjerf 

Skjorte/tynn genser/jakke – gjerne fleece 

Bukse eller nikkers 

Anorakk eller turjakke 

I sekken: 

Plast- eller andre tette poser for det som ikke bør bli vått 

Sovepose 

Liggeunderlag 

Tørt skift til kvelden (tynne og tykke ullsokker, undertøy og joggedress/tilsvarende) 

Regntøy (jakke og bukse) 

Langt undertøy hvis det ikke er på kroppen 

Tykk genser 

Lue, skjerf, votter 

Toalettsaker (tannbørste, tannkrem, såpe, håndkle, deodorant) 

Spisebestikk, tallerken og kopp 

Lommelykt/hodelykt 

Kniv 

Blyant og papir, sangbok, speiderloggbok 

Drikkeflaske(r) med vann – minst en liter til sammen 

Evt medisiner du trenger 

Dopapir 

Fellesutstyr (ansvar patruljefører): 

Patruljekasse med utstyr  

Mat og drikke for fredag kveld, lørdag frokost, lunsj, middag og kveldsmat, og søndag frokost 

og lunsj (felles tørrmat, ferdig smurte matpakker eller andre ting etter patruljens ønske og 

patruljeførers retningslinjer).  

Kompass.  



 

 

Deltagerinformasjon: 
 

Om speiding og konkurranse 
Tradisjonelt konkurreres det på tre nivåer i speideren – internt i troppen, internt i kretsen og 

Norgesmesterskapet (NM) i speiding. Alle patruljer får være med på tropps- og 

kretsbannerkonkurransen (KBK), mens det på NM bare er de beste patruljene i KBK som får 

være med.  

For å forberede patruljene best mulig på NM blir KBK i all hovedsak bli lagt opp etter 

reglementet for NM i speiding, og informasjonen i det etterfølgende er basert på dette 

reglementet, tilpasset for Glåmdal krets. 

De største forskjellene er at det ikke vil være noen pratisk forhåndsoppgave, men i stedet skal 

det forberedes et underholdningsinnslag til lørdagens leirbål. 

Til patruljene 
KBK er en konkurranse for patruljer. Det innebærer at det er patruljene og hvordan de 

fungerer som vurderes under konkurransen. Konkurransen er grovt sett delt i tre – en 

forhåndsoppgave, oppgaver på leiren, og patruljedrift. Noen sentrale punkter: 

• Les nøye gjennom denne informasjon, slik at misforståelser unngås.  

• Dersom det er spørsmål – ta forbindelse med arrangørene. 

• Patruljesærpreg er en del av konkurransen, og dette er noe dere kan planlegge på forhånd. 

For tips, se i Speiderboka, Speiderprogram.no og Speiderbasen.no. 

• Forhåndsoppgaven er å forberede et underholdningsinnslag til leirbålet lørdag kveld. 

Varighet 5 til 20 minutter. Dere står fritt i valg av hjelpemidler/rekvisita, men dette må 

medbringes/lages på stedet av patruljen. Det vil være maksimalt to timer til 

forberedelse/repetisjon under leiren. 

Til deltagerne 
Vi bruker NM-reglementet som er vedtatt av Speidernes Fellesorganisasjon februar 2017. 

 

http://www.nmispeiding.no/wp-content/uploads/2016/02/NM-i-speiding-deltagerreglement-

vedtatt-8feb2017.pdf 


