
Vestfold Krets av NSF - Statutter for kretsens konkurranser – Småspeidersamlinga 

 

A 1. Konkurranse-enheten / klasseinndeling 

 
A1a Det er flokken som er enheten i konkurransen. 

 

A1b Flokker som deles i flere grupper på småspeidersamling vil samles med et gjennomsnitt 

        for gruppa til plassering og premiering. Unntak er der hvor gruppa driver flere separate  

        flokker. 

 

A1c Deltakeravgiften skal være kr 200,- pr flokk + evt. kr 10,- pr speider til deltakermerke, 

        arrangementet skal være selvbærende økonomisk.  

 

 

A 2. Konkurransens innhold 

 
A2a Øvelsene velges innenfor det programtilbudet som er felles for flokkarbeidet, og 

        innenfor felter som kan mestres uansett arbeidsprogram. 

 

A2b Øvelsene skal være en blanding av teoretiske og praktiske oppgaver. 

 

A2c Konkurranseopplegget må legge vekt på leke- og læremomentet mer enn selve 

        konkurransemomentet. Minst to av postene må ha innhold der deltakelse gir full 

        poengsum uansett resultat, f.eks hinderløype, lek eller lignende.  

 

 

A 3. Arrangører 

 
A3a Konkurransens tekniske arrangør rulleres mellom grupper og kontaktutvalg etter plan  

        oppsatt av kretsstyret, det er viktig at stedet for konkurransen varierer fra år til år. 

 

A3b Kretskontoret vil ha 3 sett ferdiglagde poster med dommerinstrukser som deles ut til 

        teknisk arrangør. Deltakende flokker vil få tildelt en post hver som de skal bemanne 

        under konkurransen. Dersom arrangør ønsker å lage sitt eget opplegg skal 

        konkurranseopplegget i god tid forelegges småspeiderombundet/ kretsstyret til 

        godkjenning. Ved flere enn 15 deltakende flokker må det være plass til 2 flokker pr post. 

 

A3c Arrangøren skal: 

- Sørge for et egnet sted til konkurransen med samlingsplass og lettgått løype. 

- Sørge for utstyr til oppgavene, godt merket løype og markert plass til hver post. 

- Sørge for et det som trengs til arrangement og poster blir handlet inn i samarbeid 

med kretssekretær. 

- Sørge for at de kan bemanne sekretariat og føre resultatlister. 

- Planlegge og gjennomføre åpning og avslutning i samarbeid med kretsstyret. 

 

A3 d Kretssekretær skal 

- Lage og sende ut invitasjon i samarbeid med arrangør 

- Lage og sende ut velkomstbrev til påmeldte lag med veibeskrivelse i samarbeid 

med arrangør 

- Ta i mot påmeldinger og deltakeravgift 



- Bistå med poengutregning og resultatlister dersom dette er ønskelig. 

- Lage diplomer til deltakerne dersom dette er ønskelig. 

A3e Arrangør kan sette opp kiosk og beholde inntektene fra denne. 

 

A3f Arrangøren sender kort rapport til kretsstyret innen 8 uker etter konkurransen. 

 

 

A 3. Tid 

 
A4a Konkurransen arrangeres i regelen Kristi Himmelfartsdag.  

        Det må dog være en forutsetning at det er snøfritt og noenlunde varmt i været. 

 

 

A 5. Trofé – premiering 

 
A5a Det konkurreres om et evigvandrende skinn.  Skinnet er kretsens eiendom, men 

        oppbevares av seirende ring/flokk til neste konkurranse. Seirende ring/flokk får sitt navn 

        skrevet på trofeet og får i tillegg diplom eller annen markering. 

 

A5b Det deles ut diplomer med plassering markert på til ca 1/3 av de beste flokkene og  

        umarkerte diplomer til resterende deltakende enheter. Teknisk arrangør kan sette opp 

        øvrige premier dersom ønskelig. 

 

 

 

 

Forandringer i statuttene kan kun foretas av kretstinget.  

Vedtatt på kretsting 27. november 1980 

Tillegg A2d vedtatt på kretstingets årsmøte 5.2.1984 
Endringer i punkt A1c, A2c og d, A3a-f og A5b vedtatt på kretstinget den 27.10.2008 


