
	
	

Invitasjon til Tiurleiken 2019 
 
Alle speidergrupper tilknyttet Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne i 5. til 10. 
trinn (troppsalder) i Vestfold inviteres med dette til Tiurleiken 2019! Vinnerne i hvert forbund 
får representere sin krets på Norgesmesterskapet i speiding senere på våren. 
 
Dato: 26. -28. april 2019.  
Sted: Skautvedt, Larvik 
Pris: 500 kr pr patrulje. Innbetaling til kontonummer 1503.11.34630 Innbetalinger merkes 
med gruppens navn  + antall patruljer 
 
 
Frist for påmelding: fredag 5. april 2019. Påmelding via https://skjema.uio.no/tiurleiken2019  
 
Regler og program for konkurransen finner dere på www.tiurleiken.com. Det er opprettet 
eget facebookarrangement for Tiurleiken. Den heter Tiurleik 2019 – Vestfoldspeiderne. 
 
Innrykk og registrering finner sted fredag kveld mellom klokka 18.00-19.30. 
Arrangementet avsluttes og speiderne kan hentes klokka 16.00 på søndag. 
 
Overnatting foregår i telt. Det vil ikke bli tatt hensyn til bygging av patruljeområdet i 
poengberegningen, derfor trenger dere ikke legge spesiell vekt på dette i forberedelsene. 
Gruppene sørger selv for mat til egne patruljer. Det er ikke anledning til å lage mat på bål.  
 
Alle grupper må stille med minimum 1 ansvarlig leder per patrulje, som skal være til 
arrangørens disposisjon gjennom hele arrangementet. Det er mange oppgaver som må gjøres 
for å få i havn et slikt arrangement, og alle grupper må bidra i dugnaden. Har dere flere ledere 
eller rovere som kan tenke seg å gjøre en innsats, - ikke nøl med å sende beskjed til 
tiurleikenvestfold@gmail.no. Vi har bruk for alle! 
 
I år blir det nytt at 4. klassinger skal få lov til å være med på rundturen på SØNDAG. De blir 
ikke med i konkurransen, men får poeng akkurat som de andre så de kan måle seg opp mot 
de andre selv. De må passe å huske på poengene selv da vi ikke gjør dette. De får også lov til å 
sove i eget telt fra lørdag til søndag (blir satt opp eget sted til dette). Dette året vil prisen 
være 150 kroner. 
 
Spørsmål vedrørende årets konkurranse rettes til Thor Kristian på 40607438 / 
thorklarsen@yahoo.no eller Tine på 98817798/ tineviveka@hotmail.com.  
 
Speiderhilsen for hovedkomiteen, 
 
Thor Kristian Larsen 


