ARRANGEMENTSOVERSIKT - KRETSARRANGEMENTENE

Ansvarsrotering
Oversikt over ansvar for de ulike arrangementene i år og 3 år frem i tid.
1. Ansvarsoversikt 2019-2022

Ridderturnering
Ridderturneringen er en kretskonkurranse for flokk hvor speiderne konkurrerer mot andre grupper i
ulike ferdigheter. Dette er en gyllen mulighet til å bli kjent med andre speidere. Konkurransen finner
sted på Krakosseter, Oslospeidernes eget hyttesenter i Nittedal 26-27 april 2019. Ridderturneringen
er gjennomført på ulike måter. Blant annet så har arrangementet blitt gjennomført med
utgangspunkt i en ramme. Rammen har f.eks. vært Ridder/drage-kamp og Eventyr-Askeladden tema.
Nyttige dokumenter for Kretskonkurransen:
1. Skjema for planlegging av Ridderturneringen
2. Erfaringsdokument 2019

Kretskonkurransen
Kretskonkurransen for speidere finner sted en gang i året, vanligvis i mai. I 2019 avholdes
konkurransen 4-5 mai på Haraløkka, med overnatting på Østmarkakappelet og avslutning på
Skullerudstua. Konkurransen er åpen for alle kretsens patruljer som tilfredsstiller krav nedsatt i
konkurransereglementet. Patruljene skal prøves i varierte speiderferdigheter tilpasset årstid og
konkurransested. Konkurransen skal inneholde minst 6 poster, hvorav pionering, orientering (o-løp)
og førstehjelp skal være 3 av dem. Kretskonkurransen består av to delkonkurranser; henholdsvis
patruljekonkurranse og troppskonkurranse. Kretsens banner og pokal utdeles til den patrulje som
vinner konkurransen og som fyller vilkårene for deltagelse innenfor konkurranse. Kretsens flagg deles
ut til den tropp som har best resultat i kretskonkurransen i henhold til konkurransereglementet.
Nyttige dokumenter for Kretskonkurransen:
1. Skjema for planlegging av Kretskonkurransen
2. Kretskonkurransereglement
3. Erfaringsdokument 2019

Storarrangementet/Speiderhytteturen
Storarrangement er både vært slått sammen Speiderhytteturen, men også fungert som eget
arrangement. Arrangementet avholdes 12-13 oktober 2019. Speiderhytteturen er en tur fra
speiderhytte til speiderhytte i Østmarka, mellom Bysetermosen og Skullerud. Patruljene kan velge
om de vil starte fra Bysetermosen eller fra Skullerud. Man går halve turen lørdag og resten av turen
søndag og det blir overnatting for alle ved Blåhaug med felles program. Alle speiderhyttene pleier å
være åpne (også for vanlige turgåere) og speiderne får et merke pr. hytte man besøker. Besøker man
alle hyttene i løpet av turen får man gullmerket. Hyttene er: Bysetra (Bøler), Totemkoia (Nordseter
FSK), Pølsebua (Manglerud), Blåhaug (Oslospeiderne), Torsmosen (1. Bekkelaget), Sølvstua (1.
Nordstrand), Tårnet (2.Nordtrand 2) og Oterstua (1. Nordstrand).
Nyttige dokumenter for Storarrangementet/Speiderhytteturen:
1. Skjema for planlegging av Storarrangementet/Speiderhytteturen
2. Erfaringsdokument – kommer senere

Nissefesten
Nissefesten arrangeres i desember og er en sammenkomst for alle flokkmedlemmer i speideren.
Arrangementet avholdes ute og det er vanlig med servering av grøt og saft samt gang rundt juletreet.
Det er også tradisjon at nissen dukker opp med en liten gave.
Nyttige dokumenter for Storarrangementet/Speiderhytteturen:
1. Skjema for planlegging av Nissefesten
2. Erfaringsdokument – kommer senere

