
Oslospeidernes 
eksempler på poster



Poenggivende elementer - poster

● Førstehjelp
● Orientering (o-løp)
● Hemmelig oppgave
● Fysikk for speidere
● Primitiv mat
● Teorioppgaver
● Leirbålsinnslag
● Samarbeidsløype
● Stil og sveis



Førstehjelp

Patruljen må ha med førstehjelpsutstyr for egen bruk på turen.

Patruljens førstehjelpsutstyr kan brukes ved oppgaveløsning i 
kretskonkurransen.

Oppgaven deles ut på post.



O-løp
Nødvendig utstyr:

● kompass
● evt. kartmappe/plastmappe
● sko/klær til å løpe/gå i

Hele patruljen deltar samlet i o-løpet. 

Gi beskjed ved innsjekk om noen ikke kan løpe, f.eks. pga. krykker/rullestol. I 
utgangspunktet: Kan de gå til hytta, kan de delta.

Poengberegning: 2 el. 3 poeng for hver post, inntil 3 poeng for å være nærmest 
gjennomsnittstid. Maks. 2 timer til rådighet, det trekkes ett poeng per minutt 
brukt ut over 2 timer.



Fysikk for speidere

Oppgaven prøver patruljens evne til å anslå mål, vekt, avstand, antall, mengde 
etc.

Poengberegning: Det gis fem oppgaver som hver kan gi 4 poeng. 

Oppgaven leveres ut på post.



Primitiv mat
Oppgave:

● Hver patrulje skal medbringe ingredienser til en to retters middag 
(valgfritt om de vil lage forrett og hovedrett, eller hovedrett og dessert). 

● Middagen skal presenteres for juryen mellom kl 18 og 19 på lørdagen. 
● Patruljen må ha nok mat til alle i patruljen + en liten porsjon til 

dommerne.

Maten bedømmes etter:

Presentasjon, temperatur (varm mat), konsistens, smak, "orden i sakene" 
(ryddet opp, ikke søppel, rene hender...)

Rettene skal presenteres samtidig.



Patruljen får utdelt en del av teorioppgavene ved innsjekk. Alle patruljer får like 
lang tid. Oppgaven leveres på Tjernsbråtan.

Alle hjelpemidler er lov, unntatt å ringe en leder. 

Speiderne må ha med skrivesaker.

Poengberegning: Det gis like mange poeng for hver oppgave, til sammen maks 
20 poeng.

Teorioppgaver



Samarbeidsløype

Samarbeidsløypa er en “litt fysisk” løype med samarbeidsutfordringer. 

Poengberegning: Det er 5 oppgaver som gir inntil 4 poeng hver. 
Det gis poeng ut i fra samarbeidsevne, kommunikasjon i patruljen, tid etc.

Speiderne kan bruke samme klær som til o-løpet. Det er ikke en krevende 
hinderløype, og det er ikke behov for heldekkende klær.



Leirbålsinnslag

Det vil bli leirbål lørdag kveld. Hver patrulje skal forberede et innslag med 
varighet på 1-5 minutter.

Innslaget blir vurdert ut fra kriteriene: 

● kreativitet 
● engasjement
● tidsskjema (holder seg innenfor 1-5 min.)



Hemmelig oppgave

Det blir en hemmelig oppgave.  Oppgaven deles ut ved innsjekk. Patruljen kan 
bruke reisetiden til å planlegge. Det blir også noe tid til gjennomføring på 
området. Oppgaven skal bedømmes på en post på ettermiddagen. 

Patruljen kan få bruk for skrivesaker, kniv og annet utstyr. Utstyrsliste kommer 
i siste informasjon noen dager før konkurransen.

Poengberegning: Det gis inntil 20 poeng utfra ulike kriterier. Men disse er 
hemmelige.



Stil og sveis
● Patruljens oppførsel på post og når de løser oppgaver. Patruljen forventes å 

melde inn på post til postmannskapet, fortelle hvem de er (patruljenavn og 

gruppe) og følge med på beskjeder.

● Hvordan samarbeidet i patruljen fungerer.

● Speiderdrakta: Merker, patruljesærpreg, om skjorta ser ordentlig og ikke 

overlesset ut og skjerfet er rullet til enhetsmarkeringen.

● Om speiderne tar vare på hverandre i patruljen.

● Om alle patruljemedlemmer blir inkludert.

Her er det altså noen poeng å vinne bare på å te seg godt. Det kan gis inntil 5 

poeng per post for stil og sveis.



Fra reglementet for Kretskonkurransen
● Alle ordinære patruljer kan delta, det er ikke anledning til å endre eller slå 

sammen patruljer for deltakelse i kretskonkurransen.
● Deltakere skal ha betalt medlemskontingent for 2014.
● Det må være minimum 3 speidere i patruljen for å regnes med i 

konkurransen. Mindre patruljer kan delta og telle med i 
troppskonkurransen.

● Det kåres også beste tropp blant troppene som deltar. Poengsummen til 
deltakende patruljene legges sammen, og det deles på antall ordinære 
patruljer i troppen, minimum 2.

● Alle tropper må stille med en leder.
● Bedømmingen (og oppgaver) skal være så nøytral og rettferdig som mulig, 

og uten ulemper for patruljene på grunn av tidligere feilsvar.
● Juks fører til diskvalifikasjon.
● Klager kan leveres innen 1 time fra offentliggjøring av resultater.


