
INVITASJON 

   

KRETSBANNERKONKURRANSEN (KBK), 26. -28. april 2019 

 
Vi håper så mange som mulig ønsker å være med på KBK. Det blir spennende og lærerikt, 
begivenhetsrikt og inspirerende, og det blir en helg hvor en vil treffe og bli kjent med speidere fra 
andre grupper rundt om i Rogaland. 
 

KBK er et årlig arrangement hvor speiderne får teste seg i ulike speiderferdigheter. Oppgavene blir 

løst i patruljen, og samarbeid er da viktig! Speiderne får brukt kreative, praktiske og teoretiske evner. 

Her er alle vinnere uansett plassering og poeng, fordi patruljene gjør sitt beste, får ny erfaring og blitt 

litt bedre.  

 

Tid:   26. -28. april 2019 

Sted:  Vigreskogen, Hå kommune 

Pris:  kr. 500,- pr patrulje. Alle påmeldte patruljer må betale.  

Nytt av året: Patruljen skal ikke planlegge middagen på lørdagen. Ingrediensene blir 

delt ut av stab. Det vil derfor komme en merkostnad for maten. Denne blir kunngjort 

så snart den foreligger. 

Hvem:  En patrulje består av 3 til 8 speidere i alderen 5. - 10. klasse.  

  

Påmelding:  Er åpnet, med frist 1. april 2019 til:  post@rogalandspeider.no   

Påmeldingen MÅ inneholde; Navn på leder/voksen som er med hele helgen, Patruljenavn og antall i 

patruljen, e-post samt navn på PF. 

 

Utstyr:  Hver patrulje får tildelt et patruljeområde. Patruljene må selv ta med telt, 

patruljesærpreg, kjøkkenutstyr og tørrmat (frokost og lunsj, evt kveldsmat) for hele oppholdet. 

Det kommer etter hvert en liste på annet utstyr som må tas med for å løse de ulike oppgavene. 

Alle påmeldte patruljer får melding om eventuelle endringer. 

 

Ledere: Vi invitere alle ledere (og rovere) til og være med i stab. 
Send e-post post@rogalandspeider.no hvis du ønsker å bidra til et flott arrangement! 
 
Ellers er det slik at alle grupper har med ansvarlig leder for sine patruljer under 
arrangementet. Det jobbes med å få på plass kortkurs for lederne.  
Til postmannskap rundløypen søndag må gruppen ha like mange ledere som patruljer tilstede 
mellom kl.09.-15. Det blir legges opp til felles mat for ledere og stab. Eget påmeldingsskjema for 
ledere kommer. 
 

Retningslinjene for kretsbannerkonkurransen se; Reglementet for NM i speiding 

De fem beste patruljene fra hver krets får mulighet til å representere kretsene under NM i speiding, 
som finner sted i Skien idrettspark, 14. - 16. juni 2019. 

  
Med speiderhilsen  
Helen Sola Norland  mob. 94009491 | e-post: post@rogalandspeider.no    
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