Retningslinjer for

KRETSKONKURRANSEN
i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund

1. MÅL
Kretskonkurransen (KK) er et arrangement bygd på speidingens idegrunnlag der
speideridealene, samfunnsengasjement, friluftsliv og praktisk viten står i fokus.
KK skal inspirere småspeidere, speidere og rovere til trening i speiderferdigheter. Det skal
være utfordringer til småspeidere, speidere og rovere på alle nivåer. Det skal legges vekt på
kreativitet og samarbeid blant deltagerne.
Patruljen som enhet skal stå i fokus. KK skal stimulere til sosialt samvær blant småspeidere,
speidere rovere og ledere. Det er viktig at enhetene viser seg for hverandre.
Kretsens arbeidsmål for året bør gjenspeiles i arrangementet.
KK er uttagningsarrangement til NM i speiding.
2. ARRANGØR
KK skal det enkelte år arrangeres av en gruppe i kretsen. Kretsstyret finner arrangørgruppe i
kretsen. Kretsstyret finner arrangørgruppe. Arrangørgruppen kan samarbeide med andre
grupper om gjennomføringen av arrangementet, men ansvaret for arrangementet er tillagt en
gruppe. Unntaksvis kan kretsstyret oppnevne en komite som arrangør for KK.
3. TID / VARIGHET
KK arrangeres hver høst. KK skal starte på lørdag og avsluttes på søndag.
4. FORM / INNHOLD
KK består av en forhåndsrapport, en småspeiderdel og en speiderdel. Det skal være felles
avslutning for småspeiderdelen og speiderdelen.
Forhåndsrapport
Som en del av grupperesultatet skal det inngå en forhåndsrapport. Forhåndsrapporten skal gi
et mål på aktivitetsnivået i gruppene gjennom året. Rapporten bør være rimelig lik fra år til
år.
Kretsens arbeidsmål for året skal gjenspeiles i rapporten.
Kretsstyret utformer rapportskjema for det enkelte år og utarbeider prinsipp for
poengberegning. Rapportskjema skal sendes gruppene slik at de kan besvares før KK.
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Generelt
Det skal på forhånd lages en veiledning for poengberegning på den enkelte post til bruk for
postmannskapet.
Dersom en gruppe ikke har en eller to av enhetene (flokk, tropp) skal grupperesultatet
tillegges poeng lik gjennomsnittlig poengsum for den/de enheten/e de mangler. Har gruppen
enheter som ikke stiller på KK gir dette 0 poeng for den enheten.
Vinnere av KK og kretsbanneret er den gruppen som har høyest grupperesultat. Ved
poenglikhet avgjøres konkurransen ved loddtrekning. Gruppen oppbevarer kretsbanneret til
neste KK. Det følger et vandreskjold med kretsbanneret der vinnergruppens navn blir gravert
inn. Ved poenglikhet blir begge gruppenes navn gravert inn.
Dersom to grupper står likt til å få vandreskjoldet til odel og eie samtidig, tildeles
vandreskjoldet den gruppen med prosentvis størst deltakelse på konkurransen.
Småspeiderdelen
Småspeider-arrangementet skal legges opp omkring en leirplass. Det skal arrangeres en
rundløype, som også skal inneholde en ”Hemmelig oppgave”. Løypa skal legges opp slik at
småspeiderne går løypa uten assistanse fra voksne. Vandrepremie for beste flokk en
vandreulven ”Wontolla”.
I tillegg skal konkurransen ”Finn Ferao” være med. ”Finn Ferao” går ut på å finne
vandretrofeet ”Ferao” (hakkespetten) ut fra en imitert hakkespettlyd (banking). Det
kullet/patruljen som finner ”Ferao” beholder den som vandrepremie frem til neste KK. Før
konkurransen starter skal det gis informasjon til småspeiderne om hva konkurransen går ut
på.
Målene for KK skal avspeile seg i arrangementet. Utover disse kravene står arrangøren fritt til
å legge opp arrangementet.
Speiderdelen
Speiderarrangementet skal legges opp som en ”mini-haik” med poster/oppgaver underveis.
Det skal være minst en større praktisk/kreativ oppgave som deles ut ved start og som skal
gjennomføres underveis. I tillegg skal det være minst 5 andre poster/oppgaver.
Målene for KK skal avspeiles i oppgavene/arrangementet. Det skal være tid til sosialt
samvær/leirbål. Utover disse kravene står arrangøren fritt til å legge opp arrangementet.
5. RESULTATBEREGNING
Det skal være resultatberegning for:
Forhåndsrapport
Småspeiderdel
Speiderdel
Gruppe
Forhåndsrapport
Prinsipp for poengberegning det enkelte år fastsettes av kretsstyret.
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De forskjellige enhetene skal telle like mye.
Småspeiderdel
For småspeiderne skal det være resultatberegning for flokk. Hver post i rundløypa skal ha lik
maksimum poengsum. 10% av maksimal oppnåelig poengsum på hver post skal avsettes til
vurdering av oppførsel og samarbeid. I tillegg til rundløypa kan det legges opp andre
aktiviteter som inngår i resultatberegningen.
Konkurransen ”Finn Ferao” er ikke med i resultatberegningen. Hvis konkurransen
gjennomføres patruljevis, beregnes flokkresultatet som et gjennomsnitt av atruljeresultatene.
Hvis deler av konkurransen gjennomføres patruljevis, beregnes flokkresultatet for denne
delen av konkurransen som et gjennomsnitt av patruljeresultatene.
Speiderdelen
For speiderdelen skal det være resultatberegning for patruljer og tropp. Hver post skal ha lik
maksimum poengsum. På hver post skal 10% av maksimal oppnåelig poengsum avsettes til
vurdering av oppførsel og samarbeid. Troppsresultatet er gjennomsnitt av
patruljeresultatene.
Gruppe
Grupperesultatet beregnes slik:
Forhåndsrapport Eget resultat x 10 / maks. oppnådd resultat
+ Småspeiderdel Eget resultat x 30 / maks. oppnådd resultat
+ Speiderdel Eget resultat x 30 / maks. oppnådd resultat
= Grupperesultat
6. KUNNGJØRING AV RESULTATER
Under avslutningseremonien kunngjøres resultatene for småspeiderdelen, speiderdelen og
for grupperesultatet. For småspeiderdelen skal bare de tre beste flokkene leses opp.
Den fullstendige resultatlisten skal likevel kunne kunngjøres i ettertid, på kretsens
internettside og lignende
7. KVALIFISERING TIL NM I SPEIDING
Patruljer som er sammensatt i anledning KK kan ikke konkurrere om NM -deltakelse dersom
mer enn 25 % av patruljemedlemmene er tilført fra andre patruljer, og uansett ikke dersom
patruljemedlemmer er tilført fra andre patruljer som deltar på KK. Tilførte
patruljemedlemmer inngår ikke i patruljen hvis den skulle kvalifisere seg til NM.
Blant patruljene som konkurrerer om deltakelse i NM i speiding kvalifiserer de tre seg, som
oppnår høyeste poengsummer i speiderarrangementet. De faste patruljemedlemmene som
deltok på KK samt faste patruljemedlemmer på tidspunktet for NM kan delta på NM.
Ved poenglikhet på avgjørende plasser avgjøres konkurransen med spørrekonkurranse.
Arrangøren plikter å ha slik spørrekonkurranse klar.
Kretsen yter økonomisk støtte for å dekke deltakeravgift og reisekostnader til NM speiding.
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Størrelsen på støtten skal være halvparten av de totale kostnadene, begrenset oppad til det
for kretsen budsjetterte beløp. Støtten fordeles mellom gruppene etter faktisk antall deltakere
under NM.
8. DOMMERE
Kretsstyret oppnevner 2 dommere.
Dommerne skal overvære resultatberegningen og avgjøre eventuelle tvilsspørsmål.
9. KLAGER
Klageorgan er kretsens oppnevnte dommere.
Klager skal fremmes skriftlig, snarest mulig og senest en time etter offentliggjøring av det
aktuelle resultatet.
Klager fremmes av patruljefører på vegne av patruljen, ikke av troppsleder.
10. DELTAGERMERKE
Alle deltagere på KK skal få et deltagermerke, et symbol eller en diplom.
11. ØKONOMI
Arrangørgruppen kan beregne seg et rimelig økonomisk overskudd på arrangementet.
Deltageravgiften må likevel legges på et nøkternt nivå.
12. RAPPORT
Arrangøren skal skrive en kort rapport etter arrangementet. Rapporten skal m.a. inneholde
resultatlistene og en oversikt over de oppgaven/postene som har vært brukt.
Rapporten skal sendes kretsstyret senest 2 måneder etter arrangementet.
13. HJELP TIL NESTE ARRANGØR
Rapporter fra avholdte KK skal av kretsen sendes til neste arrangør snarest etter at denne er
funnet. Rapportene skal samles fra år til år slik at neste arrangør samlet får overlevert
rapportene fra tidligere KK. Rapportene vedlegges en oppdatert liste over utstyr som kan
lånes fra kretsen.

Vedtatt på Kretstingets årsmøte 31.1. – 1.2.1998 i Fræna
Endret siste gang på Kretstingets årsmøte 2.-3. Februar 2008 i Elnesvågen
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