
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 1 av 2 
 

Tiurleiken 2022 – Infoskriv nr. 3 

Velkommen til Tiurleiken 2022, 21. - 22. mai i Tønsbergområdet. 

Nå nærmer det seg Tiurleiken og det er tid for endelig påmelding. Her kommer viktig 
informasjon: 

Påmeldingsfrist: Tirsdag 3.mai kl. 2359.  

Hvordan melde på patruljer? Alle grupper som skal delta MÅ melde seg på via Påmelding 
Tiurleiken 2022. Dette gjelder også grupper som meldte inn ca. antall patruljer før 7.mars. 

Deltakeravgift: 400,- pr patrulje. Skal betales inn til kontonummer 7176.64.22378 før 
konkurransen. Betaling merkes med Tiurleiken 2022 og gruppenavn. 

Start/avslutning: Tiurleiken starter lørdag 21.mai kl. 1000 og avsluttes søndag 22.mai kl. 14. 
Startsted for hver speidergruppe kommer i info.skriv nr. 4. 

Haik og overnatting: Patruljen skal på haik og må bære med seg alt utstyret de skal bruke. 
Lurt å tipse/øve på pakking av sekk og kart & kompass og kartkoordinater. 

• Haiken foregår i Tønsbergområdet med ulike startsteder med ulike ruter til ulike 
overnattingssteder. Hver rute er ca. 5 km.  

• Det er toalett og vann på overnattingsstedene.  

• Overnatting skal skje i enten hengekøye eller gapahuk bygget med presenning/tarp. 
Det kan ikke garanteres nok trær på alle overnattingsplassene til at alle som ønsker 
det kan sove i hengekøye.  

Hver patrulje må ha med seg: 

• tarp/presenning (en eller flere) som er stor nok til å dekke hele patruljen  

• tau nok til å bygge overnattingsplass/leirplass 

• liten sag 

• liten øks 

Patruljen får ikke utlevert noe utstyr/materiale til overnatting. 

Oppgaver: Det vil være flere oppgaver som skal løses og patruljene blir bedømt for både 
utførelsen og samarbeidet. 

Postmannskap: Ledere skal være postmannskap og det må være en leder pr patrulje.  

Forhåndsoppgaven Trillebår er en del av bedømmingen av patruljen. I tabellen vises 
kriterier og poeng for forhåndsoppgaven. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmv2u-JNli4e6oPeNY-SXxc5zWpmSnWJWRvqDV0SV4d0Uohg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmv2u-JNli4e6oPeNY-SXxc5zWpmSnWJWRvqDV0SV4d0Uohg/viewform?usp=sf_link
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Kriterier og poeng for forhåndsoppgave Trillebår 

 Hjemmelaget trillebår Kjøpt ferdig/reparert 

Type trillebår Inntil 15 poeng 0 poeng 

Hjemmelaget hjul Inntil 10 poeng 0 poeng 

Kun bruk av speiderteknologi 
(surringer og normale håndverktøy) 

Inntil 10 poeng 0 poeng 

Brukbarhet Inntil 15 poeng 15 poeng 

Total poengsum Inntil 50 poeng 15 poeng 

• Trillebåren skal være med patruljen fra startsted til overnattingssted. 

• Trillebåren blir vurdert av ansvarlig ledere på overnattingsplassen, hvor kriteriene 

type trillebår, hjul, speiderteknologi og brukbarhet vurderes. 

 

Kvalifisering til NM: De tre beste patruljene fra KM og de tre beste patruljene fra NSF går 
videre til NM i speiding (Levanger, Trøndelag, 10.-12.juni). 

Spørsmål? Ta kontakt med Johnny Eriksen, tlf. johnny@slagenelektriske.no, 930 62 974 
(etter kl. 1630).  

 

Med vennlig speiderhilsen Tiurleikkomiteen 2022  

  

 


