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Ridderturneringen 2019 

Antall deltakere 
140 deltakere, hvorav 108 speidere og 32 ledere.  
21 kull i konkurransen, hvorav tre i åpen klasse.  

Deltakende grupper 
7. Oslo, 17. Oslo, BLIA, Bryn, Bygdøy, Haugerud, Kalbakken, Kjelsås, 
Longship, Tåsen og Vålerenga 

Topp 3 i konk.  

1. Sprettballene, 17. Oslo 
2. Ørret, Haugerud 
3. BLIA (åpen klasse) 
3. Delfin, Haugerud 

  

Grupper blant 
arrangørene 

BLIA, Bygdøy, Kjelsås, Longship og Tåsen 

Møter i forkant Planleggingsmøte 9. april 2019 og mailkorrespondanse  

Poster 

Rundløype 1: Gammelt verktøy 
Rundløype 2: Førstehjelp 1 
Rundløype 3: Kart og kompass 
Rundløype 4: Speiderloven 
Rundløype 5: Søppeljakt og kildesortering 
Rundløype 6: Sansehinderløype 
Rundløype 7: Quiz om Krakosseter 
Rundløype 8: Knuter 
Rundløype 9: Dyrekjennskap 
Rundløype 10: Førstehjelp 2 
Oppgave søndag: Lage et bilde av speiding for 100 år siden, med  
   ting fra naturen. (A2-ark og lim utdelt på forhånd) 

  

Dette fungerte bra 

• Å ha planleggingsmøte etter påmeldingsfristen ga oss et 
mye bedre inntrykk av hvor mange vi kom til å være når vi 
skulle planlegge poster.  

• Kjøre postene parallelt med to kull gjorde at flyten gikk 
bedre. Utgangspunktet var åtte poster, som ble til ni når vi 
under planleggingsmøtet så på påmeldingene. Post ti ble til 
noen timer før start da det kom flere enn planlagt for (se 
punkt under utfordringer).  

• Planen var at alle kullene skulle forflytte seg til neste post 
på samme tidspunkt, men dette slo feil allerede ved første 
bytte. Flyten gikk derimot ganske fint uansett da det virket 
som at alle postene brukte tilnærmet alle de ti minuttene 
de hadde, samtidig som at det hjalp veldig at alle postene 
ble kjørt med to kull parallelt. Dermed endte det ikke med 
noen lange køer noe sted.  

• Å ha poengskjema som deles ut til postmannskap (ikke til 
speiderne) fungerte ganske bra. Vi løste dette fint med å ha 
tilgang til printer så liste med grupper og kullnavn kunne 
printes ut etter innsjekk, men dette skal kunne gjøres om 
den samme informasjonen bes om i påmeldingen.  
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• Oppgave på søndagen fyller et stort tomrom som blir om 
det ikke er noe denne dagen. Speiderne fikk nesten to timer 
til oppgaven, men alle brukte ikke nødvendigvis så lang tid. 
Å be lederne i de respektive gruppene om å sende bilde av 
det ferdige produktet på MMS til arrangør fungerte også 
veldig godt for gjennomgang og poengivning av disse.  

• Tilgang på PC (og Excel) under arrangementet gjorde 
jobben med å holde oversikt over poeng mye lettere.  

• Mal for postene som fylles ut og gis til postmannskap.  

• Veien ned til Krakosseter ble skiltet med innkjøring forbudt, 
med unntak for arrangørene. Dette gjorde at trykket på 
parkeringsplassen på Krakos minket veldig. Ett hjørne der 
ble også merket med parkering forbudt for å gjøre det 
mulig å snu der nede selv om resten av plassen var full. Det 
ble også oppfordret i infomail om å påse at det oppe ved 
veien skulle være mulig for brannbil og ambulanse å 
komme seg lett forbi. Vi hørte ingen klager på dette, og så 
på dette vellykket beredskapstiltak (som det heldigvis ikke 
ble bruk for).  

Utfordringer 

• En påmelding hadde ikke kommet frem i lista i forkant av 
planleggingsmøtet (den var sendt inn i god tid før fristen). 
Det kom som en overraskelse under innsjekk, men gikk i 
orden.  

• Med så mange ble det litt trangt på Krakosseter da alle sov 
inne under arrangementet, men det gikk fint. Det var kun 
seks speidere som i utgangspunktet skulle sove ute, men 
grunnet vær sov også de inne. Om det blir flere enn 150 
deltakere burde det oppfordres til å ta med lavvo hvis det 
blir nødvendig.  

  

Vedlegg 
Planleggingsdokument 
Mal til poster 

 


